
APOLOGEJI
DE

LIMBA GREACA



COLECTIA
«pArinti §i scriitori biserice$ti»

APARE
DIN INITIATIVA §1 SUB INDRUMAREA

PREA FERICITULUI PARINTE

IUSTIN
PATRIARHUL BISER1CII ORTODOXE ROJWANE

COMISIA DE EDITARE :

Arhim. Bartolomeu V. ANANIA (pre$edinte), Pr. Prof. TEODOR
BODOGAE, Pr. Prof. ENE BRANI$TE, t Pr. Prof. OLIMP CA-
CIULA, Prof. NICOLAE CHITESCU, Pr. Prof. I. G. COMAN,
Prof. ALEXANDRU ELIAN, Pr. Prof. DUMITRU FECIORU,
Prof. IORGU IVAN, Pr. Prof. GRIGORIE T. MARCU, Pr. Prof.

ION RAMUREANU, Pr. Prof. DUMITRU STANILOAE, Prof.

ADRIAN POPESCU (secretar).



pArinti §i scriitori biserice§ti

f
r
APOLOGETI X

(
DE__ _. 1LIMB A GREACA

CARTE TIPARITA CU B1NECUVINTAREA

PREA FERICITULUI PARINTE

IUSTIN
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

TRADUCERE,
INTRODUCERE, NOTE §1 INDICE DE

Pr. Proi. T. BODOGAE
Pr. Prof. OLIMP CACIULA

Pr. Prof. D. FECIORU

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC SI DE MISIUNE
AL BISERICII ORTODOXE ROMANE

BUCURESTI - 1980





INTRODUCERE

1. Sfintul Iustin. Dor nestdvilit dupd cunoasterea adevarului;

zbucium neobosit pentru dobindirea lui; dispozifie nestrdmutatd pentru

propovdduirea lui — din clipa in care l-a gdsit — si moarte martiricd pentru

mdrturisirea lui: iota punctele cardinale ale viefii sfintului Iustin Martirul

si Filozoful 1
, una dintre figurile cele mai proeminente ale Bisericii crestine

din sec. II.

Dacd tragedia morfii lui ne-a rdmas consemnatd intr-un Martirologiu

de la sfirsitul sec. IP , drama Iduntricd a sufletului lui insetat dupd adevdr,

ca si celelalte date referitoare la viafa lui, ni le da el insusi, in cele doud
Apologii si mai ales in Dialogul cu iudeul Tryfon.

De aici afldm cd el s-a ndscut in localitatea Flavia Neapolis (Vechiul

Sichem) din Palestina 3
, cdtre anul 100, ca fiu al lui Priscus si nepot al lui

Bacchius. Pdrinfii lui erau pdgini* . El insusi, crescut in pdginism, a primit

incd de copil o educapie aleasd, care i-a deschis dorul dupd cdutarea adeva-

rului si l-a indreptat cdtre filozofie, ca una care singura — dupd pdrerea

comund a celor de atunci — era in mdsurd sd descopere oatnenilor, dupd o

indelungatd ucenicie, adevdrul.

2. Filozofia, dupd sfintul Iustin. Ce insemna filozofia pentru acest

cdutdtor fervent al adevarului, care de dragul acestei discipline nu a lepddat,

pind la sfirsitul viefii, mantia de filozof, se poate vedea din urmdtoarele

lui cuvinte: „Filozofia este bunul eel mai mare si eel mai vrednic de

Dumnezeu. Ea singura poate sd ne inalfe pind la Dumnezeu si sd ne apropie

de El; iar sfinfi, cu adevdrat, sint numai aceia care-pi deprind mintea cu

filozofia"
5

. S-ar parea cd aceasta este mdrturisirea lui Iustin crestinul si

1. Supranumele de
,
,filozof $i martir" (philosophus et martyr) il gasim atribuit

sfintului Iustin de catre insusi Tertullianus, in opera Adv. Valentin, V. (Vezi CSEL, HI,

182).
2. Mapwpiov t&v 'Ayicjv 'lovarwov, Xapirowot;, XapiTOiK, Uaiovoq, xai,Ajj3ep«a-

vdo, iiapTVpujaVT<x>v ki> 'Pcb/flj- npb t&v elS&v lowiov (Acta SS. Iustini et sociorum),
Migne, P. G., VI, 1565-1592.'

3. Apologia I, 1.

4. In ce prive?te originea etnica a parinplor sfintului Iustin, dupa Apologia I, 1

ea pare sa fi fo'st greaca. Totu$i, mulfi il socotesc pe sfintul Iustin de origine latina

(Vezi F. Cayre A. A., Precis de Patrologie I (1927), p. 110).
5. Dialogul cu iudeul Tryfon II. 1.
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s-ar putea deduce cd alta va fi fost convingerea lui, inainte de convertire.

§i totusi, nimic nu ne impiedica sd credent cd, printr-o intuifie cu totul

deosebitd, Iustin confunda, chiar mai inainte de convertire, adevdrul cu

Dumnezeu, socotind filozofia drept unica posibilitate de a ajunge si la

cunoasterea adevdrului si la cunoasterea lui Dumnezeu. Cdci spune mai

departe: ,,Ce este filozofia si pentru care motiv a fost trimisd ea oamenilor,

este un lucru necunoscut de mulpi. De altfel, pe bund dreptate, fiindcd

stiinfa aceasta fiind una singurd, dacd tofi ar cunoaste rostul ei, atunci nu ar

mai fi unii dintre ei platonici, alfii stoici, alfii peripatetici, alfii teoretici

si alfii pitagorei"
6

.

Cum s-a fdcut, insd, cd filozofia a devenit, astfel, o fiintd cu mai

multe capete? lata cum explicd lucrul acesta sfintul Iustin: „S-a intimplat

cd, dupd cei dintii care au venit in contact cu filozofia, cei care i-au urmat

n-au mai cercetat nimic cu privire la adevdr, ci, fiind cuprinsi de admirafie

fapd de resemnarea, de infrinarea si de cuvintele incurcate ale acestora,

au socotit adevdruri numai lucrurile acelea, pe care fiecare le-a invdpat de

la dascdlul lui si, la rindul lor, au transmis mai departe celor de dupd ei

aceste invdtdturi, asa cum le-au pritnit si altele proprii, asemdndtoare cu

cele dintii, numindu-le pe toate, la un loc, cu numele pdrintelui lor de la

inceput"1
.

In felul acesta, fiecare dintre sistemele filozofice ardtate mai sus

confine numai o parte de adevdr, imbrdcat si acesta in sholiile continuatori-

lor. Dar un suflet de elitd, insetat dupd adevdr, nu putea sa facd altceva mai

bun, decit sd se aldture sistemului care se bucura de eel mai bun renume,

pe vremea sa. §i acest lucru il face si tindrul Iustin: „De aceea si eu, la

inceput, dorind sd ma aldtur unuia dintre acestia, m-am incredinfat unui

stoic"* . Dar nu dupd multd vreme incep peregrindrile din sistem in sistem si

din filozof in filozof: „Stind la acesta vreme indelungatd, dacd am vdzut cd

nu mi se mai spune nimic despre Dumnezeu (caci nici el, de altfel, nu stia

prea multe lucruri, zicind cd o asemenea invdfdturd nici nu este necesard),

l-am schimbat pe acesta si am venit la un altul, care se numea peripatetic si

care, dupd cit se credea, era un bdrbat grozav de luminat. Acesta, ingdduin-

du-md pe lingd el citeva zile, mi-a pretins apoi sd-i fixez onorariul, pentru ca

venirea noastrd in contact, sd nu rdmind fdrd de folos. Din cauza aceasta,

socotind cd un asemenea om nu poate fi nicidecum un filozof, l-am pdrdsit".

„Fiindcd insd sufletul meu nu-mi dddea pace, dorind sd asculte

continuu aceea ce formeazd, in chip propriu si deosebit, obiectul filozofiei,

6. Ibidem.

7. Ibidem, 11,2.

8. Ibidem, II, 3.
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am venit la un pitagoreu, care era de mare vazd fi care era un bdrbat ce se

ocupa mult de tot cu filozofia. Apoi, vorbind cu el fi ardtindu-i cd vreau sd

devin auditorul fi discipolul lui, imi zise: „Ia spune-mi: ai urmat cursurile

de muzicd, de astronomie fi de geometrie ? Crezi cd pofi contempla ceva

din cele ce alcdtuiesc fericirea, dacd n-ai invdfat, mai intii, lucrurile acestea,

care zmulg sufletul din limitele sensibilului fi-l fac folositor lucrurilor inte-

lectuale, pentru ca astfel, sd pofi vedea in sine ceea ce este frumosul si ceea

ce este binele f"9 .

Intrucit cunoasterea temeinicd a acestor materii era o condifie indis-

pensabild, iar timpul care ar fi fost necesar pentru invdtarea lor avea sd fie

indelungat fi intrucit sufletul lui Iustin era arzdtor fi nu-i putea da un rdgaz

atit de mare, el il pdrdsefte fipe acesta, pentru a se aldtura, in cele din urmd
platonicienilor: „lnfelegerea lucrurilor netrupefti ma incinta foarte mult,

iar contemplarea ideilor dddea aripi judecdfii mele. De aceea, socoteam cd

nu avea sd treacd prea multd vreme, pind sd devin infelept fi, in neghiobia

mea, ndddjduiam sd vdd pe Dumnezeu, fata cdtre fafd: cdci acesta este

scopul filozofiei lui Platon
" 10

.

3. Convertirea sfintului Iustin. In stadiul acesta se gdsea sufletul

zbuciumat fi dornic dupd adevdr al lui Iustin, in preajma convertirii lui la

creftinism. Iar convertirea lui poartd pecetea minunii, pe care Dumnezeu o

sdvirfefte intotdeauna cu sufletele mari fi curate.

Departe de orice urmd omeneascd, pe fdrmul mdrii, in singurdtatea

mdreafd a naturii, Iustin ifi purta, intr-o zi, gindurile, care nu incetau citufi

de pupin sa-l preocupe. Numai plescditul ufor al valurilor mici ale mdrii

pdreau a intrerupe liniftea singurdtdpii care-l inconjura. Deodatd, insd, se

aud nifte pafi in urma lui. Iustin se intoarce fi rdmine cu totul mirat, vdzind

pe un bdtrin, venind in urma lui. Se oprefte pe loc, bdtrinul se apropie fi

discufia incepe. Ea pornefte, dupd cum era fi firesc, de la filozofie, pentru

ca sd ajungd apoi iardfi, la filozofie. Pornefte de la filozofia sistemelor

omenefti, pe care le vinturase sufletul neastimpdrat al lui Iustin, pentru ca sd

ajungd apoi la filozofia profefilor fi a lui lisus Hristos fi sd smulgd din lumea

de rind, un nou adept al cerului. Bdtrinul apoidispare, iarpe fdrmul mdrii se

defteaptd din intuneric la lumind un om cu totul nou, un om cu adevdrat

rendscut: sfintul Iustin. Istorisind aceastd minunatd intimplare, sfintul

Iustin adaugd: „Iar mie mi s-a aprins deodatd un foe in suflet fi m-a cuprins

o mare dragoste de profefi, ca fi de bdrbafii aceia care au fost prietenii lui

Hristos. Si, gindind la cuvintele lui, gdseam cd aceasta este singura filozofie

9. Ibidem, II, 4.

10. Ibidem, 11,6.
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sigurd si aducdtoare de folos. In felul acesta si pentru aceasta sint filozof",

isi incheie sftntul Iustin descrierea acestui eveniment crucial din viafa lui
1

'

.

Convertirea la cretinism a sfintului Iustin s-a intimplat cu pufin mai

inainte de izbucnirea celui din urmd rdzboi iudaic (132—135) si a avut loc,

probabil, la Antiohia. La citdva vreme dupd convertirea la crestinism, il

vedem la Efes, unde are loc discupia cu iudeul Tryfon, iar mai tirziu il gdsim

la Roma, unde infiinpeazd, dupd modelul scolilor pdgine de filozofie, o

scoald in care preda doctrina crestind. Este cea dintii scoald crestind cu

pretenfie de metodd si de argumentare filozoficd. Aici, la Roma, in timpul

prefectului Junius Rusticus, adicd intre anii 163 si 167, isipldteste cu jertfa

viefii credinpa lui cea atit de scumpd, dupd care alergase vreme indelungatd

si in cele din urmd o gdsise, o propovdduise si o apdrase cu toatd puterea

inteligenpei lui, si moare ca martir. Amintirea lui o prdznuieste Biserica

Ortodoxd, la 1 iunie.

4. Opera literard a sfintului Iustin. Opera literard a sfintului

Iustin Martirul este deosebit de insemnatd, pentru cd el nu este numai eel

mai insemnat reprezentant al literaturii apologetice din sec. II, ci totodatd si

eel dintii pdrinte bisericesc care a desfdsurat o activitate literard mai bogatd.

Din nefericire, insa, multe din scrierile lui s-au pierdut, in timp ce alte

scrieri, strdine de el, ni s-au pdstrat sub numele lui. Singurele scrieri autentice

ale sfintului Iustin Martirul, care au ajuns pind la noi, sint: Cele doud
Apologii si Dialogul cu iudeul Tryfon.

A. CELE DOUA APOLOGII

Cele doud Apologii cautd sd prezinte crestinismul inaintea lumii

romane pdgine, ca fiind singura religie adevdratd, apdrindu-l, in acelasi timp

de acuzapiile pe care rdutatea si minciunile iudeilor le acreditaserd, in lumea

romand, impotriva lui. Dintre aceste Apologii, cea dintii, care este totodatd

si cea mai cuprinzdtoare, este adresatd impdratului Antoninus Pius (138—

161), fiilor sdi adoptivi: Marcus Aurelius si Lucius Verus, Sacrului Senat si

intregului popor roman. Cea de a doua — mult mai scurtd — este adresatd

impdrapilor Antoninus Pius si Marcus Aurelius, ca si Senatului roman si este

prilejuitd de arestarea si executarea nedreaptd a trei crestini, facuta de cdtre

prefectul Romei, Urbicus.

Apologiile au fost scrise la scurtd vreme una dupd alta, si anume intre

anii 150-160.

11. Ibidem, VII, 1.
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Analiza sumard a Apologiilor sfintului Iustin. O analiza

sumard a Apologiilor ne aratd cd:

Apologia intiia se poate impdrpi, dupd ordinea ideilor infdpisate in

ea, in trei pdrfi si anume: a) cap. I—XXII; b) cap. XXIII—LX si c) cap.

LXI—LXVII. Apologia se incheie cu cap. LXVIII, care reprezintd un decret

al impdratului Hadrian, urmat, in cele mai multe manuscrise, de un edict al

impdratului Antoninus, adresat comunitdpii din Asia si de o scrisoare a lui

Marcus Aurelius, in care se vorbeste despre o minune intimplatd unei legiuni

romane din Germania, in urma rugdciunii crestinilor din legiune. Atit edictul

lui Antoninus, cit si scrisoarea lui Marcus Aurelius sint insd apocrife. Noi le

reddm insd si pe acestea in traducere romdneascd, deoarece ele ne dau o

infelegere si mai adecvatd a progresului pe care-l fdcea invdfdtura crestind

pretutindeni in lume si a atenpiei din ce in ce mai mari, pe care pdginismul se

simfea obligat sd o manifeste fafd de aceastd religie.

a) In cap. I—XXII, sfintul Iustin adresindu-se impdrafilor romani,

Senatului si poporului roman in favoarea crestinilor, aratd ca el insusi face

parte dintre acestia, amintind despre originea lui (I). Cere ca judecata cresti-

nilor sd se facd dupd dreptate (II). Cei invinuifi de diferite crime sd fie lasafi

sd-si dovedeascd nevinovdfia (III). Simplul nume cu care se intituleazd

crestinii nu poate constitui un motiv ca ei sd fie condamnapi (IV). Atitudi-

nea aceasta este inspiratd persecutorilor crestinilor de cdtre demoni (V).

Dacd este vorba despre pretinsii zei, desigur cd crestinii sint atei; dar crestinii

adord pe Dumnezeu-Pdrintele, pe Fiul Sdu, armata ingerilor celor buni sipe

Duhul Sfint (VI). Dacd unii dintre crestinii care au fost judecapi au fost

dovedipi criminali, atunci ei sd fie condamnapi ca criminali, iar nu ca crestini

(VII). Nevinovdpia crestinilor se poate vedea si de acolo cd, in timp ce ar

putea tdgddui cd sint crestini si astfel arputea scdpa de judecata, eipreferd

sd mdrturiseascd acest lucru, decit sd mintd si sd ajungd prin pedepsele

voastre, cit mai curind, lingd Dumnezeul lor (VIII). Sd nu se aducd invinuire

crestinilor pentru cd ei nu adord statuile; acestea sint fdcute de miini

omenesti si nimic nu este mai absurd decit cultul lor (IX). Sd nu se mire,

de asemenea, dacd crestinii nu aduc daruri lui Dumnezeu, cdci Dumnezeu
este acela care da toate darurile oamenilor (X). Crestinii nu asteaptd o impd-

rdpie omeneascd noud, ci numai impardpia lui Dumnezeu (XI). Crestinii sint

cei mai dornici adeppi ai pdcii si ai linistei imperiului (XII). Nevinovdpia

crestinilor o aratd si cultul lor curat (XIII), precum si schimbarea minunatd

a moravurilor, dupd despdrpirea lor de demoni (XIV). Infdpiseazd apoi

excelentele invdpdturi ale lui Hristos, pe care le pdzesc crestinii: despre

infrinare, despre dragoste fapd de topi, despre ajutorarea sdracilor (XV);

despre rdbdare, despre evitarea jurdmintelor (XVI); despre ascultarea care

trebuie data impdrapilor si despre plata impozitelor (XVII). Moartea nu
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distruge in noi orice sentiment; dupa moarte va urma judecata si pedeapsa

vesnicd pentru cei rdi. Lucrul acesta il recunosc si scriitorii pdgini si, cu

atit mai mult crestinii, care ndddjduiesc in invierea trupurilor (XVIII).

§i aceastd inviere a trupurilor nu este la Dumnezeu ceva mai greu de realizat,

decit insdsi creafia (XIX). Dumnezeu care a creat toate este mai presus de

natura cea schimbdtoare. Crestinii invafd despre Dumnezeu lucruri mai

presus de cele ce invafd cei mai buni dintre filozofii si poefii pdginilor.

Pentru ce, atunci, ei sint persecutafi? (XX). Iar dacd crestinii invafd si

despre nasterea, moartea si indlfarea la cer a Fiului lui Dumnezeu, aceste

lucruri nu trebuie sd para absurde, citd vreme si poefii au flecdrit atit de

mult despre fiii lui Zeus (XXII).

b) In cap. XXIII—LX, sfintul Iustin fdgdduieste sd dovedeascd trei

lucruri: cd numai singuri crestinii invafd adevdrul; cd Fiul lui Dumnezeu s-a

intrupat cu adevdrat si cd fabulele de tot felul sint inventate de demoni,

in asa fel ca si venirea lui Hristos sd para afio fabuld (XXIII). Crestinii nu

sint urifi pentru altceva, decit pentru numele lui Hristos. Ei sint nevinovafi

si totusi sint ucisi ca niste scelerafi (XXIV); ei au renunfat, cu primejdia

propriei lor viefi la cultul zeilor, pentru cultul lui Hristos (XXV); dupa
indlfarea lui Hristos la cer, printre crestini s-au ivit o seamd de eretici, care,

falsificind invdfdtura crestind cea adevdratd, nu numai cd nu au fost per-

secutafi, ci au fost chiar onorafi de lumea pdgind, ca Simon Magul si

Menandru Samariteanul (XXVI). Respinge acuzafiile de imoralitate care s-au

sdvirsit de cdtre crestini, cu ocazia adundrilor lor (XXVII). A pretinde cd

Dumnezeu nu se ingrijeste de lucrurile omenesti, inseamnd a tdgddui pe

Dumnezeu, sau a susfine cd nu existd diferenfd intre bine si rdu decit in

mintea oamenilor (XXVIII). Crestinii nu-si leapddd copiii din teama ca nu

cumva negdsindu-se cine sd-i preia si sd-i creased, sd moard si sd fie rdspun-

zdtori de moartea lor. Dacd ei se edsdtorese, fac aceasta pentru a-si creste

copiii, dacd renunfd la edsdtorie, eipdstreazd o infrinare desdvirsitd (XXIX).

Proba convingdtoare si decisivd in ce priveste dumnezeirea lui Hristos

o constituie profefiile mesianice ale Vechiului Testament, pe care sfintul

Iustin Martirul le aratd in urmdtoarele sase capitole (XXX—XXXV). Profefii,

cind vorbesc, aratd uneori pe Dumnezeu, Stdpinul si Pdrintele tuturor

lucrurilor; alteori, pe Hristos si alteori popoarele care rdspund la chemarea

Domnului sau a Pdrintelui Sdu (XXXVI). El indicd unele locuri din Scriptu-

rd unde se vorbeste de Dumnezeu-Tatdl (XXXVII); altele unde vorbeste

Fiul (XXXVIII); altele, unde se vorbeste de Duhul Sfint (XXXIX); adaugd

unele profefii cu privire la apostoli (XL); cu privire la impdrdfia lui Hristos

(XLI); observind cd uneori Duhul profetic anunfd evenimentele viitoare, ca

si cum ele s-ar fi intimplat deja (XLII). Nimic nu ne indreptdfeste sd credem
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cd implinirea a ceea ce trebuie sd se intimple s-ar datora fatalitdfii sau

destinului (XLIII); ci dovedeste existenfa in om a liberului arbitru, ca o

calitate inndscutd (XLIV).

Vorbeste apoi despre indlfarea la cer a lui Hristos, anunfatd de mat

inainte de cdtre profefi (XLV). Mulfi socotesc cd oamenii care au trait

inainte de Hristos nu ar fi vinovafi pentru felul de viafd pe care au dus-o.

Insd, cei care au trait potrivit voii lui Hristos si invdfdturilor Lui sint

crestini chiar dacd au fost considerafi atei sau barbari, iar cei ce au trait

potrivnic Cuvintului au fost niste viciosi, vrdjmasi ai lui Hristos fi ucigdtori

ai ucenicilor Cuvintului (XL VI).

Insistd asupra profefiilor cu privire la ddrimarea Ierusalimului si la

subjugarea pdmintului Judeii de cdtre romani (XLVII); asupra minunilor

pe care avea sd le sdvirseascd Hristos (XLVIII). S-a implinit, totodatd si

profefia care spunea cd neamurile care nu-L asteptau ll vor adora si ca iudeii

care L-au asteptat totdeauna nu vor fine seamd de venirea Lui (XLIX).

Vorbeste, in continuare, despre profefiile referitoare la moartea lui Hristos

(L) si despre originea maipresus de cuvint a lui Hristos, apelind la profefiile

in legdturd cu aceasta (LI). Dacd toate imprejurdrile care s-au implinit in

trecut au fost prezise dinainte de profefi, inseamna cd si cele ce au fost

anunfate pentru viitor nu este cu putinfd sd nu se intimple (LII). Cele ce

au fost prezise oarecind cu privire la convertirea neamurilor si la respingerea

iudeilor s-au implinit toate, sub ochii tuturor (LIII).

Aratd, apoi, cd fabulele cu privire la fiii lui Zeus au fost inventate din

inspirafia demonilor, in nddejdea ca istoria lui Hristos ar fi putut trece si

ea in fafa oamenilor ca o fabuld (LIV). Vorbeste apoi despre simbolul crucii,

care este marele semn al forfei si al puterii lui Hristos (L V). Dar demonii nu

s-au mulfumit ca sd inventeze, mai inainte de venirea lui Hristos, pe asa-zisii

fii ai lui Zeus,ci sidupd venirea Lui au ridicat alfi impostori, ca Simon si

Menandru, care au sedus si fin si acum in inselaciune pe mulfi (LVI).

Totusi, cu strddaniile lor, demonii nu pot face altceva decit ca, pe cei dedafi

patimilor lor, sd-i impingd sd urascd pe crestini si sd caute sd-i omoare

(L VII). Un alt eretic, Marcion din Pont, tdgdduieste pe Dumnezeul si pe

Hristosul nostru, predicind un alt Dumnezeu si un alt Hristos. Lucrarea lui

este o lucrare inspiratd tot de demoni, cu tendinfa de a aruncape oameni in

impietate (LVIII). Platon imprumutd teoria lui despre crearea de cdtre

Dumnezeu a lumii din materia amorfd, de la Moist (LIX) si tot din istorisi-

rea lui Moisi cu privire la ordinul primit de la Dumnezeu in pustie, ca sd

ridice o cruce de arama, cdtre care privind, poporul sd scape de mufcdturile

ferpilor inveninafi, Platon trage concluzia cd nu este vorba despre o cruce,

ci despre semnul„X", simbolul Fiului lui Dumnezeu in univers. De asemenea,
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el atribuie locul al treilea in univers Duhului, Care este infdfisat de Moist ca

purtindu-se deasupra apelor (LX).

c) In cap. LXI—LXVIII, sfintul Iustin arata modul in care crestinii se

consacrd lui Dumnezeu, prin Taina Botezului, lucru despre care demonii

luind cunostinfd au introdus si ei diferitele spdldri si stropiri in templele

pdgine (LXI). De asemenea, preofii pdgini au dispus ca cei ce intra in

temple sd aducd cult zeilor, sd se descalfe mai intii de incdlfdmintea pe care

o au in picioare (LXII). Cel ce a apdrut lui Moisi nu a fost Dumnezeu-Tatdl,

ci Dumnezeu-Fiul; iudeii, insd, care susfin ca Dumnezeu-Tatdl este eel ce

i-a apdrut se dovedesc a nu cunoaste nici pe Tatal, nici pe Fiul (LXIIJ).

Povestile in legdturd cu Core si Athena se datoresc aceleiasi contrafaceri

inventate de demoni (LXIV).

Sfintul Iustin aratd apoi in ce chip se sdvirseste in adundrile creatine

Euharistia (LXV); in ce constd ea (LXV1), precum si toate cele ce au loc in

adundrile de cult ale crestinilor (LXVII). In ultimul capitol (LXVIII)

conchide cd, dacd cele ce a spus pind acum par a fi niste fleacuri, ele nu sint

totusi demne de pedeapsa cu moartea.

Apologia intiia se incheie, asa cum am ardtat, cu reproducerea textului

unei scrisori a lui Hadrian data in favoarea crestinilor, la care noi am
addugat, asa cum se gdseste in unele manuscrise, %i traducerea altor doud

acte apocrife sianume: edictul luiAntoninus si scrisoarea lui Marcus Aurelius.

Apologia a doua, care este mult mai scurtd, n-ar fi, dupd unii

cercetdtori decit un post-scriptum la prima Apologie 12
, prilejuit de o intim-

plare, care a avut loc la Roma, cu pufind vreme mai inainte. Prefectul Romei,

Urbicus, sesizat de reclamafia pe care un oarecare om dedat patimilor de tot

felul o fdcuse impotriva sofiei sale, care il repudiase, cum cd aceasta este

crestind, dupd o judecatd sutnard, o condamnd la moarte. Cineva, din cei ce

se gdseau de fapd protesteazd impotriva felului usuratic in care Urbicus a

sdvirsit aceasta judecatd. Intrebat dacd este crestin, acesta isi mdrturiseste

sus si tare credinfa crestind, pentru care si el la rindul lui este condamnat la

moarte. Un al treilea pdfeste si el la fel. Sfintul Iustin, care din cauza urii

unui pseudo-filozofpe nume Crescens, se astepta si el sd fie tras din clipd in

clipd inaintea judeedpii si sd fie condamnat la moarte, cautd in aceasta a

doua Apologie a sa sd rdspundd la doud obiecfiuni pe care pdginii, plini de

ironie, le adresau crestinilor: a) De ce, dacd voifi sd ajungefi mai degrabd

inaintea Dumnezeului vostru, nu vd omorifi voi insivd, intre voi? si b) De ce

12. Ipoteza aceasta propusa pentru prima oara de catre A. Harnack in lucrarea

Die Ueberlieferung der Apologeten, a fost combatuta de catre Krtiger si Cramer, dar a

fost acceptata si dezvoltata de catre Boll, Zahn, Veil si Emmerich. Vezi Louis Pautigny,

Justin, Apologies, Paris, 1904 (Textes et Documents), Introduction, XIV.
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Dumnezeul vostru nu vd elibereazd de persecutorii vostri? Apologia a doua

se incheie cu o rugdminte adresatd impdrapilor, prin Senatul roman, de a

sancpiona cererea lui si de a ordona sd se urmeze, fafd de crestini,o procedu-

rd de judecatd regulatd.

Dintr-o analizd mai amdnunfitd a Apologiei a doua se poate constata

cd ea este cu totul lipsitd de vreo introducere si cd sfintul Iustin protesteazd,

incd de la inceput, impotriva faptului cd oamenii cei rdi, laolaltd cu demonii,

nu urmdresc altceva decit uciderea crestinilor (I). In sprijinul acestei afirma-

pii, el aduce faptul condamndrii, de cdtre prefectul Urbicus, a unei femei,

denunpatd de sopul ei cd este crestind, precum si a altor doua persoane,

prezente la asa-zisa judecatd a acestei femei si care mdrturisesc , la rindul lor,

cd si ei sint crestini. Citesi trei persoanele sint condamnate la moarte (II).

Aratd apoi cd el insusi se asteaptd sd fie supus chinurilor si morfii, din cauza

invidiei si urii pseudo-filozofului Crescens (III). Rdspunde la intrebarea

pdginilor: pentru ce crestinii nu se omoard ei singuri si pentru ce, atunci

cind sint supusi chinurilor, nu tdgdduiesc cd sint crestini (IV). Rdspunde,

de asemenea, la obiecfia pe care ar putea-o face cineva, cd, dacd Dumnezeu
vine in ajutorul oamenilor, de ce lasa pe crestini sd fie persecutapi de cdtre

cei rdi. El aratd cd Dumnezeu, creind lumea, a incredinpat-o ingerilor ca sd

vegheze asupra ei; dar cd ingerii, cdlcind porunca lui Dumnezeu, s-au insopit

cu femeile oamenilor siau dat nastere demonilor, care au prilejuit in mijlocul

oamenilor toate rdutdfile (V).

Cuvintele prin care ne adresdm lui Dumnezeu nu sint niste nume,

cdci Dumnezeu nu are nume; ele sint motivate de binefacerile si acfiunile

Lui fafd de noi. FiulSdu, Iisus, este un nume care inseamnd om si mintuitor.

El a venit in lume pentru mintuirea oamenilor si pentru nimicirea demonilor.

Dealtfel si crestinii, invocind numele lui Iisus, vindecd si astdzi pe oameni,

alungind demonii cuibdrifi in ei (VI). Dacd Dumnezeu nu nimiceste lumea,

fdcind sd dispard ingerii cei rdi, demonii si pdcatosii, face aceasta din cauza

crestinilor, in care El vede un motiv de a conserva lumea. Nu in virtutea unei

legi a destinului face cineva si suferd ceva, ci fiecare sdvirseste in chip liber

binele sau rdul. Dacd cei buni suferd si dacd cei rdi progreseazd, lucrul acesta

trebuie atribuit demonilor. A supune pe om legii destinului inseamnd fie a

amesteca pe Dumnezeu insusi in coruppia universului, fie a susfine cd binele

si rdul nu sint nimic (VII). Cei ce pun in miscare ura impotriva tuturor

acelora care cautd sd creadd in invdpdturile Cuvintului si sd evite rdul sint

demonii. Dar ei vor fi pedepsipi pe drept in inchisoarea focului celui vesnic;

si nu numai ei, ci si topi cei care slujesc pe demoni, cdci asa au prezis topi

profepii si aceasta este invdpdtura Stdpinului nostru, Iisus Hristos (VIII). Vor

zice mulpi cd, vorbind despre pedepsirea celor rdi in focul eel vesnic, noi
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vrem sd atragem pe oameni la virtute prin fried, iar nu prin dragostea^ de

bine. Dar pedepsele acestea pentru cei rdi existd tot asa cum extstd si

Dumnezeu. Legile omenesti actuate sint fdcute pe placul conducdtorilor;

dar Cuvintul a venit cu dreptatea Lui (IX).

Doctrina crestind depdseste orice altd doctrind omeneascd, pentru cd,

in timp ce filozofii si legislatorii au cunoscut numai in parte pe Cuvintul,

adeppii Lui l-au cunoscut in intregime. Nimeni nu a crezut lui Socrate, in

in asa fel ca sd moard pentru ceea ce acesta a invdpat. Dar Hristos a fost

crezut nu numai de filozofi si de oameni culpi, ci si de muncitori si de

oameni simpli, care au disprefuit pentru El si pdrerea celor din jur si teama

morpii (X). Nimeni nu este scutit de moarte, iar crestinii se socotesc fericipi

de a-si putea pldti datoria aceasta. Dar, in timp ce altora le este fried de

moarte si cautd sd fugd de ea, crestinii o disprefuiesc pentru fericirea care

urmeazd dupd ea (XI). Pe cind nu era crestin, sfintul Iustin, vdzind cit de

hotdrifi sint crestinii inaintea morpii, se gindea cd este imposibil ca ei sd

trdiascd in rdutate si in iubirea pldcerilor si totusi sd aibd o astfel de atitu-

dine in fafa morpii. Crestinii ar putea mdrturisi aceleasi lucruri pe care le

fac sipdginii, fdrd nici o teamd si sedpind de moarte. Ei stiu insd cd Dumne-
zeu este martorul gindurilor si faptelor noastre. §i Dumnezeu vede bine.

Pdginii nu au, deci, decit a se pocdi de atitudinea lor fapd de crestini si de

a-si schimba conduita (XII).

Invdpdtura lui Platon, ca si a celorlalpi poepi si scriitori stoici, nu este

cu totul strdind de cea a lui Hristos, dar nici nu este intru totul asemdndtoa-

re. §ialtceva este aposeda numai o sdminpd de adevdr, cum gdsim la acestia,

si cu totul altceva este a poseda adevdrul in toatd mdrepia lui (XIII). Roagd

apoi ca aceasta cerere sd fie sancpionatd in forma in care se va gdsi de

cuviinpd, pentru ca sd ia cunostinpd de ea topi, iar crestinii sd nu mai fie

condamnapi la moarte, la inchisoare sau la vreo pedeapsd asemdndtoare,

intrucit cei ce-i condamnd se condamnd pe ei insisi (XIV). Doctrina crestind

este superioard oricdrei filozofii omenesti. §i sfintul Iustin isi incheie

aceasta a doua Apologie, cu indemnul cdtre cei cdrora se adreseazd, de a

judeca cu dreptate, in propriul lor interes (XV).

B. DIALOGUL CU IUDEUL TRYFON

Atit Apologiile sfintului Iustin Martirul, cit si Dialogul cu iudeul

Tryfon nu au purtat de la inceput aceste denumiri si — cu toate strddaniile

care s-au depus de cdtre criticile literaturii bisericesti — nu s-a ajuns pind

acum la concluzii unanime in ceea ce priveste denumirea lor inipiald. Aceasta
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se intimpld, probabil, din cauza faptului cd aceste scrieri, multd vreme dupd

aparitia lor, nu s-au bucurat de circulafia largd, la care le dddea dreptul

continutul lor. Dintre scriitorii bisericesti vechi, eel ce le-a cunoscut a

fost desigur numai Eusebiu. Cit priveste pe Ieronim, acesta isi ia informatia

lui de la Eusebiu. Dacd numele sfintului Iustin revine uneori sub pana scriito-

rilor crestini de mai inainte de Eusebiu, dupd acesta nu mai intilnim nici o

menfiune expresd din Dialogul cu iudeul Tryfon. La Tertullian, ca si

la Irineu, gdsim indicapii precise cd ei au folosit in scrierile lor anumite

pasaje din Dialogul cu iudeul Tryfon. De asemenea, se observd cd

Tafian, care a fost ucenicul sfintului Iustin, in Cuvintul cdtre Elleni, isi

aminteste adesea de lectiile orale ale invdtdtorului lui, fdrd ca sd facd

totusi apel la cutare sau cutare loc precis din scrierile acestuia
13

.

Analiza sumard a Dialogului cu iudeul Tryfon. Din analiza

sumard a Dialogului cu iudeul Tryfon al sfintului Iustin Martirul rezultd

cd: a) Inceputul Dialogului il constituie istorisirea intilnirii lui cu un

bdtrin, pe malul mdrii, discutia pe care a avut-o cu acesta si convertirea lui

la crestinism (cap. I—IX); b) partea I-a, in care vorbeste despre Vechiul

Testament si despre invdtdturile lui ca fiind ceva treedtor (cap. X—XL VII);

c) partea a H-a, in care dovedeste cd Fiul lui Dumnezeu, Cel vesnic, S-a

intrupat si S-a rdstignit pentru mintuirea noastrd (cap. XLVIII—CVIII) si,

in fine d) partea a IH-a, unde vorbeste despre chemarea neamurilor si despre

Biserica crestind, intemeiatd de Hristos, care a fost propovdduitd in chip

figurat de cdtre profeti (cap. CIX—CXLII).

Staruind sumar asupra confinutului capitolelor in parte ale Dialogului

cu iudeul Tryfon, rezultd urmdtorul conspect:

a) Pe cind sfintul Iustin se plimba o data de dimineatd, pe aleile

Xystului, s-a intilnit cu Tryfon, care era inconjurat de mai mulfi tovardsi.

Acesta l-a salutat, adresindui-se cu titlul de „filozof" si spunindu-i cd este

doritor sd discute cu el, doar din aceastd discutie va rezulta vreun lucru bun,

fie pentru unul, fie pentru altul. El a cerut sfintului Iustin sd-i spund ce

pdrere are despre Dumnezeu si care este filozofia lui (I). Filozofia este un

lucru foarte de seamd si foarte prefios inaintea lui Dumnezeu. Sfintul

Iustin istoriseste toate peregrindrile lui prin diferitele scoli filozofice ale

timpului, pentru potolirea setei lui de adevdr si dupd Dumnezeu ?i cum,

in cele din urmd, s-a oprit la filozofia luiPlaton (II). Retrdgindu-se o data pe

malul mdrii, casd mediteze adinc asupra lucrurilor esenfiale care-lfrdmintau,

13. G. Archambault, in Justin, Dialogue avec Tryphon I, 1909 (Textes et Docu-
ments), Introduction, p. LVI—LXVI, ne da un conspect amanun^it de locurile din
Dialogul cu iudeul Tryfon, pe care le gasim atit la Ieronim si Eusebius, cit si la

Tertullianus, Irineu si Tatian, dovada ca opera aceasta a sfintului Iustin a avut o circulate
mult mai larga decit cele doua Apologii.
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s-a intilnit aici cu un bdtrin, cu care, acesta incepind sd vorbeascd, i-a lamurit

incetul cu incetul toate marile probleme care il frdmintau si i-a deschis

porfile cdtre o noud intelegere a lucrurilor, in lumina profefiilor Vechiului

Testament. Ceea ce i-a destdinuit acest bdtrin i-a umplut inima de dragoste

fafd de profefi si de oamenii aceia care au fost prietenii lui Hristos, si l-a

incredinfat cd aceastd filozofie era unica sigurd si profitabild (HI— VIII).

Insofitorii lui Tryfon izbucnesc in ris la spusele sfintului Iustin, care vreasd

piece, dar Tryfan a insistat sd rdmind si sd continue discufia. Ei inainteazd

cdtre centrul Xystului, unde se gdseau niste band de piatrd, se aseaza pe

ele, afard de doi dintre insofitorii lui Tryfon, care pleacd, si aici incepe

Dialogul propriu-zis (IX).

b) Sfintul Iustin intreabd, de la inceput, dacd in afard de invinuirea cd

nu pdzesc toate prescripfiile Legii mozaice, crestinii mai sint atacapi si in

ce priveste viafa si obiceiurile lor, despre care, vrdjmasii lor au fdcut sd se

acrediteze cd ar fi cu totul imorale. Tryfon, care luase deja cunostinfa de

preceptele atit de admirabile ale Evangheliei crestine, tdgdduieste cd crestinii

ar duce o viafd imorald, dar se aratd totu'si mirat, cum pot ei sd pdstreze

vreo speranfd de mintuire, atita vreme cit nu observa intru totul Legea (X).

Sfintul Iustin rdspunde cd crestinii nu au alt Dumnezeu, decit pe Acela care a

orinduit tot universul: deci acelasi Dumnezeu, ca si iudeii. Mai departe,

in tot ceea ce infdfiseazd, argumentarea lui este intdritd la tot pasul, din

abundenfd, cu texte scripturistice. El aratd cd abrogarea Legii celei vechi

si instituted alteia noi a fost prezisd de profefi (XI); cd pdginii au calea

deschisd pentru imbrdfisarea Legii celei noi (XII); cd iertarea pdcatelor a

fost fdgdduitd prin singele lui Hristos, iar nu prin diferitele spdldri rituale ale

iudeilor (XIII); cd indreptdfirea omului se face prin conversiunea inimii,

iar nu prin riturile externe (XIV—XV); cd circumciziunea, care a inceput

de la Abraam, a fost data ca un semn care sd-i deosebeascd pe iudei de

celelalte nafiuni, pentru ca numai iudeii sd sufere ceea ce suferd in prezent

(XVI) ca pedeapsd pentru crimele sdvirsite impotriva lui Hristos si a crestini-

lor (XVII). Dacd circumciziunea trupului, sabatul si sarbdtorile iudaice ar

insemna ceva, crestinii desigur n-ar prefera sd sufere atite'a chinuri si moartea,

din cauzd cd nu le observa. Dar circumciziunea nu este necesard tuturor,

ci numai iudeilor. Dintru inceput sipind la Abraam nu a existat circumciziu-

ne. De asemenea nu a existat o lege pentru aducerea de sacrificii si nici

pentru pdzirea simbetei. Toate s-au introdus cu timpul, pentru ca poporul

iudeu, in mijlocul celorlalte popoare, sd nu uite de Dumnezeul eel adevdrat

si, sub influenfa lor, sd se inchine zeilor (XVIII—XIX).

Abfinerea de la unele alimente a fost prescrisd pentru ca si atunci cind

mdnincd si beau, sd se gindeascd la Dumnezeu; pentru nedreptdfile lor si
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ale pdrintilor lor le-a impus Dumnezeu pdzirea sabatului fi a celorlalte

sdrbdtori. §i, pentru pdcatele poporului iudeu, le-a impus Dumnezeu
sacrificiile, tar nu pentru cd El ar avea nevoie de ele. Dacd nu ar fi afa, ar

insemna cd altul a fost Dumnezeul care a creat pe om, cind oamenii nu

aveau circumciziune si nu observau nici simbdta, nici celelalte indatoriri

legale fi altul, Cel de pe vremea lui Moisi. Pentru cd oamenii au devenit

pdcdtofi, Dumnezeu, Care este intotdeauna acelafi, a prescris oamenilor

aceste ordonanpe (XX—XXIII). Singele circumciziunii trupefti este abolit,

iar crestinii au acum o noud aliantd cu Dumnezeu, in singele eel vdrsat de

Fiul lui Dumnezeu intrupat, pe cruce. Fdrd credinta in aceastd aliantd,

iudeii nu se pot mintui. Dacd cei ce au persecutat pe Hristos, II persecutd

incd si nu se pocdiesc, ei nu vor avea nici un fel de moftenire pe muntele

eel sfint al lui Dumnezeu (XXIV—XXVI).

La imputarea lui Tryfon, cd sfintul lustin alege din profetii numai ceea

ce-i convine fi nu tine seama de altele, acesta rdspunde cd face aceasta nu

pentru cd ele ar fi impotriva suspinerilor sale, ci pentru cd simte cu totul

necesar sa insiste asupra lor. Ce invafd profepii, in afard de ceea ce a invdpat

Moisi ? Iar dacd fac acest lucru, ei il fac pentru invirtofarea inimii iudeilor,

ca aceftia sd se pocdiascd fi sd devind binepldcupi lui Dumnezeu. Adevdrata

dreptate a venit prin Hristos; de aceea Legea cea veche a devenit inutild

creftinilor, care pdzesc Legea cea noud, prin harul lui Hristos (XXVII—XXX).
Prin venirea Sa in lume, Hristos a biruit pe demoni; cea de a doua venire a

Lui pe norii cerului, insotit de ingeri, afa cum aratd Daniel, va fi mult mai

strdlucitoare. Doud sint venirile lui Hristos, cum se aratd in mai multi

psalmi, iar cele ce se spun in psalmi nu se pot referi citufi de pupin la

Solomon (XXXI—XXXIV). Se spune cd intre creftini s-au ndscut mai multe

erezii fi afa este; dar acestea nu fac altceva decit sd confirme pe creftinii

adevdrapi in credinta, afa cum a spus-o de mai inainte Hristos (XXXV—
XXXIX). Aratd apoi cd legea cea veche nu este decit o figura a celor referi-

toare la Hristos fi cd ea ifi are implinirea in Hristos, fdrd de Care iudeii in

zadar afteaptd mintuirea (XL—XLIV). Cei dreppi, care au trait fie mai

inainte de darea Legii celei vechi, fie in timpul Legii, vor fi mintuiti in

nddejdea venirii in lume a lui Hristos (XL V). Sfintul lustin nu tdgdduiefte

cd cei care unesc prescrippiile Legii celei vechi, cu credinta in Hristos vor

obtine mintuirea; cei care insd au imbrdpifat credinta in Hristos fi apoi s-au

lepddat de ea, revenind la mozaism, nu vor obtine mintuirea (XLVI—
XL VII).

c) Sfintul lustin cautd apoi sd infdpifeze dumnezeirea Mintuitorului

Hristos, bazindu-se pe textele profetilor fi pe psalmi fi inldturind cu grijd

C 2 — Apologeti de limba greaca
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toate opozipiile lui Tryfon, care devin din ce in ce mai stdruitoare. Astfel,

el sfdtuieste pe Tryfon sd considere ceea ce a dovedit mai iriainte, anume cd

Iisus este Fiul lui Dumnezeu eel mai inainte de veci, ca ceva sigur si demn de

toatd credinta (XL VIII). Aratd apoi cd Hie, celprezis a preintimpina venirea

lui Hristos, a venit in persoana sfintului loan Botezdtorul (XLIX—LI); apoi

aratd ca cele doud veniri ale lui Hristos au fost propovdduite de cdtre

insusi Iacob (LII—LIV). Cind Tryfon ii cere ca in dovedirea dumnezeirii lui

Hristos, sd evite acele mdrturii in care se vorbeste numai in chip metaforic

despre Dumnezeu, sfintul Iustin ii fdgdduieste cd nu va face uz de ele (L V).

Dovedeste apoi cd Dumnezeu, Care S-a ardtat lui Abraam, lui Iacob si lui

Moisi nu a fost Dumnezeu-Tatdl, ci Dumnezeu-Fiul (LVI—LIX). Respinge

parerile iudaice cu privire la Cel ce S-a ardtat in rugul de foe si, fdcind apel

la Proverbele lui Solomon, aratd cd intelepciunea se propagd intocmai ca

focul din foe (LX—LXI).

Aducind in fine o serie de dovezi scripturistice, sfintul Iustin dovedeste

prezenfa Cuvintului lui Dumnezeu, impreund cu Dumnezeu-Tatdl, cu ocazia

credrii lumii si a edderii luiAdam in pdcat (LXII). Ajungind aici cu argumen-

tarea sa, sfintului Iustin i se cere de cdtre Tryfon sd dovedeascd si intrupa-

rea, patimile, invierea si urcarea la cer a Fiului lui Dumnezeu. Desi sfintul

Iustin a mai vorbit si in alte locuri despre acestea, anunfd pe Tryfon cd le

va mai vorbi din nou, in nddejdea de a-l convinge definitiv. Sfintul Iustin

aduce mai multe mdrturii, in care Hristos este laudat ca Dumnezeu si om si

in care se aratd de mai inainte convertirea neamurilor (LXIII). Tryfon

acceptd cd Hristos poate fi Dumnezeul neamurilor, dar spune cd iudeii,

care cred intrun singur Dumnezeu, nu au nevoie de El.

Atitudinea lui Tryfon incepind sd devind din ce in ce mai bdtdioasd,

sfintul Iustin il mustrd si aratd cd in condifiunile acestea dialogul nu mai are

nici un sens. Tryfon revine si-l roagd sd continue; totusi, pe parcurs, observd

cd potrivit Scripturii, Dumnezeu nu cedeazd altcuiva slava Sa (LXIV).

Sfintul Iustin explicd precum se cuvine locul acesta, dupd care vorbeste de

nasterea din Fecioard a Mintuitorului Hristos (LXV). Tryfon obiecteazd cd

dupd textul (masoretic) al Scripturii, in textul citat de sfintul Iustin, din

Isaia, nu este vorba despre o fecioard, ci despre o „tindrd"; cd nasterea

dintr-o fecioard este luatd de crestini dupd povestea lui Perseu si cd dacd

Iisus ar ft fost intr-adevdr Hristos, era de ajuns pentru aceasta ca sd se fi

ndscut ca om din oameni (LXVI). Sfintul Iustin respinge toate obiectiu-

nile lui Tryfon si aratd cd iudeii au indepdrtat din traducerea Septuagintei

multe alte locuri (LXVI—LXXI). Rugat de cdtre Tryfon sd arate aceste

locuri, sfintul Iustin o face si aduce fi alte locuri, din care rezultd impreuna-

rea majestdtii dumnezeiesti cu umilinta omeneascd in persoana lui Iisus
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Hristos. Si aceastd profetie pe care o gdsim la Isaia s-a realizat intru totul in

persoana Domnului Hristos (LXXII—LXXVIII).

Cerind Tryfon noi explicafii cu privire la ingeri, la reinnoirea Ierusali-

mului si la impdratia de o mie de ani, sfintul Iustin dezvoltd aceste chestiuni

(LXXIX—LXXX), dupd care, pornind de la un text din Apocalipsd, vorbeste

despre darurile profetice pe care le au crestinii, despre persecupiile si ereziile

prezise de Hristos si iudeii sint indemnati sd nu blesteme pe Hristos si sd nu

interpreteze in mod gresit Scripturile (LXXXI—LXXXII). Sfintul Iustin

aratd apoi cd psalmii 110, 1 si 23, 7, ca si profetia lui Isaia, 7, 14, nu

vorbesc despre Ezechia, ci despre Hristos si, la cererea iudeilor care au venit

sd asiste la acest dialog numai in ziua a doua, se aratd dispus sd revind asupra

multor lucruri pe care le-a Idmurit in ziua intiia (LXXXIII—LXXXV).
Sfintul Iustin vorbeste apoi despre „cruce", aducind o seamd de dovezi

scripturistice. Tryfon aratd, mai intii cd nu poate intelege pentru ce, dacd

Hristos este Dumnezeu, a mai avut nevoie ca Duhul Sfint sd Se pogoare

asupra Lui, dupd cum nu intelege de ce Hristos S-a Idsat rdstignit pe cruce,

dat fiind faptul cd in Lege se spune cd „blestemat" este eel rdstignit pe

cruce ? Sfintul Iustin rdspunde cu argumente zdrobitoare la toate aceste

nedumeriri ale lui Tryfon si ardtind cu diferite exemple din Scripturd

puterea cea mare a crucii (LXXXVI—CV). De asemenea, sfintul Iustin

dovedeste invierea lui Hristos, apelind la psalmul 22, 22 si urm. si la istoria

profetului Iona si subliniind faptul cd, in timp ce iudeii, dupd invierea Lui,

au umplut lumea de minciuni si au pornit persecutie impotriva adeptilor

lui Hristos, acestia nu au incetat sd se roage lui Dumnezeu, pentru luminarea

mintii iudeilor si aducerea lor la dreapta credinfd (CVI—CVIII).

d) Convertirea ninivitenilor, pe care iudeii nu au imitat-o, face inceputul

acestei ultime pdrfi a Dialogului cu Tryfon. Sfintul Iustin aratd despre

convertirea neamurilor cd a fost propovdduitd de Mihea si citeazd multe

locuri din Scripturd, cu ajutorul cdrora dovedeste cd eliberarea neamurilor

a fost prefiguratd prin Singele lui Hristos (CIX—CXI). Respinge interpretd-

rile pe care invdtatii iudeilor le dddeau unor pasaje din Lege; aratd cd Iisus

Navi a fost o figurd a lui Hristos; cd Hristos a introdus neamurile in pdmintul

eel sfint; face comparatie intre circumciziunea trupului de la iudei si circum-

ciziunea inimii de la crestini si o gdseste pe aceasta din urmd cu mult mai

valoroasd decit pe cea dintii (CXII—CXIV). Acelasi lucru il dovedeste din

viziunea lui Zaharia si din profetia lui Maleahi, cu privire la sacrificiul

crestinilor, pe care-l confirmd din sacerdotiul lui Hristos (CXV—CXVIII).
Aratd apoi cd crestinii sint un popor cu mult mai sfint decit iudeii si cd ei

sint neamul eel fdgdduit lui Abraam, lui Isaac si lui Iacob (CXIX—CXX).
Binecuvintarea fdgdduitd in Hristos nu se referd la prozelitii iudeilor, ci la
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crestini, care sint adevdratul Izrael si fiii lui Dumnezeu, fiindcd Hristos

este Fiul lui Dumnezeu, si Izrael, si Dumnezeu care S-a ardtat celor vechi

(CXX—CXXIX). Crestinii se bucurd laolaltd cu poporul eel adevdrat al lui

Dumnezeu, asa cum au spus profepi, si-si dovedesc chemarea lor prin

sfintenia moravurilor, in timp ce iudeii prin impietatea lor ofenseazd si au

ofensat intotdeauna pe Dumnezeu (CXXX—CXXXIII).

Pornind apoi, de la faptul cd Iacob a avut doud sopii, el aratd cd Lia

prefigureazd sinagoga, iar Rachela, Biserica crestind si cd crestinii sint adevd-

ratul Izrael. Cine nu primeste pe Hristos, disprefuieste voinfa lui Dumne-
zeu (CXXXIV—CXXXVIII). Un simbol, in legdturd cu Mintuitorul Hristos,

gdseste sfintul Iustin, in cele petrecute in vremea potopului, cu familia lui

Noe si cu binecuvintdrile pe care acesta le-a dat fiilor sdi (CXXXIX). In

Biserica intemeiatd de Domnul Hristos nu existd nici o deosebire intre

servi si copii si in zadar iudeii se laudd cd ei sint fiii lui Abraam. Voind ca

ingerii si oamenii sd urmeze voinpa Sa, Dumnezeu a hotdrit sd-i lase liberi in

ce priveste practicarea dreptdpi, cu obligatia de a fi judecati de El. De
aceea, datoria fiecdruia este de a se pocdi, in cazul cind a inteles cd a sdvirsit

lucruri nedrepte inaintea lui Dumnezeu. Nu este suficient ca cineva sd spund

cd el cunoaste pe Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu sd nu-i impute pdcatul.

Exemplu avem in cele ce s-au petrecut cu David (CXL—CXLI).

Cu capitolul care urmeazd (CXLII), Dialogul cu iudeul Tryfon

ia sfirsit. Tryfon se simte multumit de felul cum a decurs Dialogul si-l

indeamnd pe sfintul Iustin sd-si aducd aminte de ei, ca de niste prieteni;

iar sftntul Iustin ii indeamnd sd mediteze adinc asupra celor discutate si sd

prefere didascdlilor lor pe Hristosul lui Dumnezeu eel atotputernic. Despdr-

pndu-se unii de alfii, sfintul Iustin inalpi lui Dumnezeu o fierbinte rugdeiu-

ne pentru luminarea minfii lor, ca sd ajungd si ei sd creadd cd Iisus este

Hristosul lui Dumnezeu.

Dialogul cu iudeul Tryfon nu este pur si simplu o stenogramd a

discufiilor pe care sfintul Iustin Martirul le-a avut, timp de doud zile cu

iudeul Tryfon si cu insofitorii acestuia, ci este o lucrare de-sine-stdtdtoare,

pe care sfintul Iustin o aledtuieste probabil la Roma, la citdva vreme dupd ce

a avut loc dialogul verbal, unde stim cd a plecat indatd dupd terminarea

dialogului verbal care a avut loc la Efes. Lucrarea se pare cd a fost dedicatd —
desi dedicapa nu s-a pdstrat pind la noi — unui prieten bun, sau poate

admirator al sfintului Iustin, pe nume Marcus Pompeius, pe care-l aminteste

doar pe scurt in cap. VIII, 3: „prea iubite" si cu numele intreg, in cap.

CXLI, 5: „prea iubite Marcus Pompeius", despre care insd nu ni s-a pdstrat

nici o referintd istoricd.
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Este cu totul impresionantd cunoasterea Scripturilor, de care face uz

sfintul Iustin la tot pasul, in argumentarea ?i susfinerea adevdrurilor de

credinfd ale Bisericii creatine. Si rezultd cd el cunostea nu numai textul

Septuagintei, care a fost de la inceput folosit in Biserica crestina, ci si textul

pe care-l foloseau iudeii in sinagogile lor si care, in multe pdrfi, se deosebea

de eel dintii. Citd muncd si citd strdduinfd si pasiune va fi depus sfintul

Iustin, pentru ca sd poata ajunge la o astfel de infelegere a Scripturilor!

Iar interpretdrile lui nu sint citusi de puftn eronate, cu toate cd unele dintre

ele sint pentru prima data folosite in literatura bisericeasca crestina.

Sfintul Iustin Martirul este si rdmine una dintre cele mai de seamd

personalitdft ale Bisericii creatine din secolul II, care a imbrdfisat si apdrat

cu tot sufletul si cu toatd fiinfa lui credinfa crestina si care a pecetluit cu

singele sdu martiric via fa sa de adevdrat crestin si de fiu ales al Bisericii

Domnului si Mintuitorului Iisus Hristos.
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APOLOGIA iNTllA
In favoarea cre$tinilor

CATRE ANTONINUS PIUS

I.

Imparatului Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius, Augustul Cesar14 §i

lui Verissimus, fiul filozof1 s
sj lui Lucius, filozoful, fiul natural al Cesaru-

lui
1 6

si adoptiv al lui Pius, iubitor de cultura, precum si sacrului Senat si

intregului popor roman, eu Iustin, fiul lui Priscus, nepotul lui Bacchius,

14. 2e/3aaTC|5 Kaiaapi (Augustului Cezar) doua supranume, folosite pina in sec. II,

exclusiv pentru desemnarea imparaifilor: primul ca ,,nomen hereditarium" (pentru sofia

imparatului se intrebuinfa supranumele de „augusta"), iar al doilea, ca facind parte din
titlul imparatului, de ex.: Imperator Caesar Domitianus Augustus. Din sec. II al erei

crestine, cind incep sa fie concomitent doi sau mai mulfi imparafi, se foloseste pentru
to^i denumirea de Augusti. Cind imparatul Hadrianus (11 aug. 117—10 iulie 138) catre

sfirsitul vie^ii sale, a adoptat, pentru prima oara: pe Lucius Ceionius Commodus, sub
numele de Lucius Aelius Verus, i-a atribuit ji titlul de „caesar"; iar de atunci, cu numele
de „caesar" a fost desemnata intotdeauna cea de a doua persoana. din stat, cu dreptul
prezumtiv la tron.

15. Prin numele de ,, Verissimus" trebuie sa in^elegem pe Marcus Annius Verus,
cunoscut mai tirziu sub numele de Marcus Aurelius Antoninus Augustus, adoptat de mic
copil de catre bunicul sau, Annius Verus, caruia, imparatul Hadrianus i se adresa ca o
mingiiere si incurajare cu numele de „Verissimus". El a fost adoptat apoi, impreuna cu
Lucius Ceionius Commodus, fiul lui Aelius Verus, eel dintii cezar al imparatului Hadria-
nus, care moare mai inainte de a deveni „augustus", la 1 ianuarie 138, iar dupa adoptarea
de catre Hadrianus a lui Antoninus Pius, la virsta de 52 de ani, acesta adopta, la rindul
sau, atit pe Marcus Antoninus Verus, cit si pe Lucius Ceionius Commodus. Dupa moartea
lui Antoninus Pius, in 161, puterea suprema in stat revine lui Marcus Aurelius Antoninus
(Verissimus), care insa admite la ea, cu deplina participare, si pe Lucius Aelius Verus
(Ceionius Commodus). Acesta din urma, fiind mai tinar, s-a ocupat cu problemele
politice si militare, in timp ce, eel dintii s-a ocupat mai mult cu filozofia si literele.

Cuvintele „fiului filozof" din text vor sa arate ca Marcus Aurelius Antoninus era fiul

adoptiv al lui Antoninus Pius si ca, prin preocuparile lui intime era un filozof.

16. Cit priveste pe „Lucius filozoful, fiul natural al cezarului si adoptiv al lui Pius",

el este, dupa cum am vazut in hota precedents, Lucius Aelius Verus. Se spune despre el

ca este ,,fiul natural al cezarului", adica al lui Lucius Ceionius Commodus, adoptat de
catre Hadrianus ca cezar, cu numele de Lucius Aelius Verus, al carui fiu, cu acelasi nume
este adoptat, apoi, de catre Antoninus Pius. Singurul lucru care ramine de nein^eles in
toata aceasta formula de adresare a sfintului Iustin este denumirea de ,,filozof" si de
,,iubitor de cultura" pe care o da el lui Lucius Aelius Verus, care se s-tie ca a fost, in
primul rind si mai presus de toate, un om de ac^iune, iar nu de gindire si de meditate
filozofica.
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nascut in Flavia Neapolei din Syria Palestinei, adresez aceasta cuvintare si

intervenjie a mea, in favoarea oamenilor de tot neamul care sint pe nedrept

uriji si chinuip, ca unul care insumi fac parte dintre ei.

II.

Celor ce sint piosi cu adevarat, si filozofi, ra^iunea Ie dicteaza sa

cinsteasca si sa iubeasca numai adevarul si sa renun^e a urma parerile celor

vechi, in cazul cind acestea ar fi gresite. §i tot ra^iunea cea in^eleapta

dicteaza iubitorului de adevar, nu numai sa nu urmeze pe acei care savirsesc

sau inva^a vreo nedreptate, ci ca, in tot chipul si mai presus de insusi sufletul

sau, sa prefere a savirsi si a spune numai cele drepte, chiar daca 1-ar amenin-

{a moartea. Voi auziji ca pretutindeni sinte^i numi^i piosi, filozofi, pazitori

ai adevarului si iubitori de cultura. Dar, daca sinte^i si in realitate asa, se va

vedea. Caci, daca venim acum la voi, venim nu ca sa va lingusim,

printr-aceasta scriere a noastra si nici din simpla placere de a va vorbi, ci

venim ca sa va cerem sa faceji judecata in conformitate cu ra^iunea cea

dreapta si asa cum se obisnuieste atunci cind este vorba despre o cercetare,

iar nu ca — lasindu-va stapini^i de vreo prejudecata si nici din complezen^a

fa{a de cei superstifiosi, sau din vreo pornire lipsita de ra^iune, sau din

faima cea rea care s-a creat de mai multa vreme in jurul nostru — sa aduceti

vreo hotarire care sa fie impotriva voastra. Caci, dupa parerea noastra, voi

nu puteji, pentru nimic in lume, sa ne invinuiti de vreo rautate, decit doar

ca sintem defaima^i ca niste lucratori ai rauta^ii sau pentru ca ni s-a dus

faima ca am fi niste oameni rai. Voi ne pute^i, desigur, ucide, dar, cu aceasta,

sa sti^i ca nu ne pute^i vatama.

III.

Ca sa nu se para cuiva, insa, ca toate acestea nu sint decit niste cuvinte

lipsite de ra^iune si pline de indrazneala, noi cerem ca invinuirile care ni se

aduc sa fie cercetate si, daca se va dovedi ca asa stau lucrurile si in realitate,

sa fim pedepsip precum se cuvine; daca, insa, nimeni nu va putea sa dove-

deasca ceva impotriva noastra, atunci ra^iunea cea dreapta dicteaza nu

numai sa nu nedrepta^i^i pe niste oameni nevinova^i, doar pentru faima cea

rea care circula in Iegatura cu ei, ci, mai degraba sa va pedepsi^i pe voi

insiva, care cauta^i sa judeca^i lucrurile nu cu judecata cea adevarata, ci

cu patima. §i orice om cu mintea intreaga va poate declara ca indemnul

acesta al nostru este singurul bun si drept: ca cei ce sint condusi sa-si dea

socoteala cinstita despre via^a si cuvintul lor si, de asemenea, ca cei ce

conduc, nu cu sila si nici cu tirania, ci urmind o atitudine de pietate si de

filozofie, sa-si exprime parerea lor. Caci numai in felul acesta si conducato-
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rii sj cei condusi se vor putea bucura de bine. Dealtfel, $i unul dintre cei

vechi a spus undeva: ,,Daca atit conducatorii, cit si cei condusi nu vor avea o

atitudine de filozofi, ceta^ile nu vor fi fericite"
' 7

. Sarcina noastra este, deci,

de a da tuturor posibilitatea de cercetare a vie^ii si a inva^aturilor noastre,

pentru ca nu cumva pedeapsa acelora care ignoreaza cele ale noastre si dintre

care unii ar gre§i, orbi^i fiind de patima, sa cada asupra noastra ; iar sarcina

voastra este ca, auzind despre toate acestea, sa va arata^i a fi asa cum cere

ra^iunea, niste drep^i judecatori. Caci ar insemna un lucru fara de aparare

inaintea lui Dumnezeu, daca aflind cum stau lucrurile in realitate, nu a\i

cauta sa savirsi^i cele drepte.

IV.

Dupa simpla denumire a unui lucru si fara sa {inem seama de faptele

care cad in sfera acestui lucru, nu se poate considera ceva nici bun, nici rau.

Pentru ca, daca am {ine seama de numele cu care sintem caracteriza^i, ar

insemna ca noi sintem cit se poate de buni. Dar, pentru ca noi nu socotim

just ca, numai pentru nume, in cazul cind am fi vadi^i ca rai, sa cerem a fi

absolviji de pedeapsa, atunci, iarasi, in cazul cind nu se va gasi ca am
savirsit vreo nedreptate nici din cauza numelui pe care-1 purtam §i nici din

cauza felului nostru de trai, este de datoria voastra sa va da{i silin^a, ca nu

cumva, pedepsind pe nedrept pe aceia care nu pot fi vadi^i de invinuirile

pe care li le aduceji, sa va agonisiji pedeapsa, cu judecata voastra. Deci pe

buna dreptate nu ar putea rezulta de pe urma numelui nici lauda si nici

pedeapsa, daca nu s-ar putea dovedi prin fapte, ca ceva este virtuos sau rau.

Cit priveste, in genere, cei ce sint invinui^i de voi, stiji bine ca, mai inainte

de a-i cerceta si vadi de faptele lor, nu-i pedepsiji. Numai in ce ne priveste

pe noi, voi socotiji numele nostru ca o suficienta dovada, desi, in ceea ce

priveste numele, a^iavea datoria sa pedepsi^i mai degraba pe cei ce ne acuza.

Sintem invinuiji ca sintem crestini; dar a uri ceea ce este bun nu este un

lucru drept 18
. §i iarasj, daca cumva vreunul dintre cei ce sint invinuiji

tagaduieste, spunind el insusi ca nu este cre^tin, voi il lasa^i, ca sj cum nu

a^i avea a-1 vadi cu nimic ca a pacatuit. Daca, insa, cineva marturise§te ca

este crestin, voi il pedepsifi numai pentru marturisirea lui. Trebuie, insa, sa

cerceta^i atit via^a celui ce marturiseste, cit si a celui ce tagaduiejte, pentru

ca de pe urma faptelor sa se arate in ce chip este fiecare. Caci, dupa cum
unii, care au primit inva^atura de la inva^atorul Hristos, sint indemna^i ca,

1 7. Platon, De Republica, V, 473 DE.
18. Sfintul Iustin foloseste aici un joe de cuvinte, cu ajutorul caruia darima

intreaga pozi^ie a acuzatorilor: „Sintem invinui^i ca sintem crestini (xpiOTUWol) ; dar,

a uri ceea ce este bun (xpTjcrvdv) nu este un lucru drept".
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atunci cind sint cercetaji, sa nu tagaduiasca, tot astfel, cei care due o viafa

urita, fara a se gindi citu§i de pu^in la aceasta, poate ca dau prilejuri bine-

venite celor care si altfel sint gata sa invinuiasca pe to{i crestinii de impieta-

te si de nedreptate. Dar nici acest lucru nu este drept sa se faca. Fiindca si

printre ceilalfi oameni, mutyi se impauneaza cu numele si cu imbracamintea

de filozofi, dar nu fac nimic vrednic de fagaduinja lor. Astfel, voi sti^i destul

de bine ca, dintre cei vechi, cei ce profeseaza sj invaja lucruri contrarii, se

intituleaza cu un singur nume: acela de filozofi. Iar unii dintre acestia au

propovaduit ireligiozitatea, iar poe^ii de odinioara au denuntat pe Zeus si pe

copiii lui, ca pe ni$te desfrina^i. Si totusi, cei ce profeseaza invataturile

acelora nu sint citusi de pu^in respinsi de catre voi, ci unora ca acestia voi le

atribui^i chiar §i premii si onoruri, numai pentru faptul ca defaimeaza prin

versurile lor pe zei.

V.

Dar, ce inseamna aceasta? In ce ne privefte pe noi, cu toate ca decla-

ram sus si tare ca nu savirsim nici o nedreptate si nici nu profesam niste

astfel de inva^aturi ireligioase, voi nu ne chema^i sa fim cerceta^i la tribunale-

le voastre, ci, mina^i de patima oarba si de biciul demonilor celor rai, ne

pedepsi^i fara de judecata, nefinind seama de nimic. Sa spunem, insa

adevarul: deoarece, de demult, demonii cei rai aratindu-se pe pamint au

depravat femeile, au corupt copiii si au savirsit lucruri infricosatoare pentru

oameni, in asa fel ca sa inspaiminte pe aceia care n-au pututsa judece cu

ra^iunea faptele intimplate, oamenii cuprinsi de spaima si nestiind ca este

vorba despre demonii cei rai, le-au dat numele de zei §i au inceput sa invoce

pe fiecare, cu numele pe care fiecare dintre demoni si 1-a dat siesi. 5j>i cind

Socrates, cu ajutorul ratiunii adevarate si in chip judicios a incercat sa dea la

iveala toate acestea si sa smulga din miinile demonilor pe oameni, atunci

demonii insjsi, cu ajutorul oamenilor acelora care se bucura de rautate,

au lucrat in asa fel, ca sa-1 ucida pe Socrates, ca pe un ateu sj ca pe un om
lipsit de pietate, spunind ca nascoceste niste demoni noi. Iar acum, ei fac

acelasi lucru §i cu noi. Caci nu numai la elleni au fost date la iveala acestea

de catre ra^iune prin Socrates, ci si la barbari 1

9

, de catre Cuvintul Insusi,

Care S-a intrupat, a devenit om si S-a chemat Iisus Hristos, Caruia crezind,

spunem nu numai ca demonii care savirsesc niste astfel de lucruri nu sint

drepfi, ci ca sint niste demoni rai si impiosi, care, in ceea ce priveste faptele,

nu se aseamana nici macar cu oamenii cei doritori de virtute.

19. Prin ,, barbari" trebuie sa In^elegem aici toate celelalte neamuri de pe suprafaja

pamintului, inclusiv pe iudei, care nu erau de origine greaca.
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VI.

Pentru aceasta noi sintem numiji si atei. §i marturisim ca sintem atei

atunci cind este vorba despre niste astfel de zei inchipuiji, dar nu si atunci

cind este vorba despre prea adevaratul Parinte al dreptajii si al temperan^ei,

precum si al celorlalte virtu{i,Care este neamestecat cu nici un fel de rautate.

Ci pe Acela si pe Fiul eel venit de la El, Care ne-a invajat toate acestea si

ostirea celorlalti ingeri buni, care-L urmeaza si care I se aseamana, precum

si pe Duhul eel profetic, noi li respectam si ne inchinam Lor, cinstindu-I in

duh si adevar20 si stam la dispozipa oricaruia ar voi sa afle ceva cu privire

la Ei, ca sa-1 invajam din belsug, precum si noi insine am fost invajafi.

VII.

Dar, poate ca va zice cineva: iata, unii dintre cei care au fost aresta^i,

s-au dovedit a fi raufacatori. Desigur ca pe mul^i de multe ori ii vep gasi

astfel, cind va ve^i apuca sa cercetap viaja celor invinuiji; dar voi nu-i ve{i

condamna doar pentru un simplu denun^, care s-a facut impotriva lor.

In genere, noi marturisim si aceea ca, dupa cum la elleni cei ce inva^a cele

placute lor se intituleaza cu un singur nume, acela de filozofi, desi inva^atu-

rile lor se bat cap in cap una cu alta, tot asemenea si numele comun al

acelora dintre barbari, care au devenit si suit socotiji in{elep{i, este unul

singur, caci to{i sint numiji crestini. Pentru aceasta, noi cerem sa fie judeca-

te faptele tuturor acelor care sint denun^ap inaintea voastra, pentru ca eel

ce va fi dovedit cu vreo nedreptate, sa fie pedepsit ca atare, iar nu ca crestin;

iar daca cineva se va dovedi ca nu i se poate imputa nimic, sa fie absolvit

ca crestin, care nu a savirsit nici un lucru rau21 . Noi nu va cerem sa pedep-

si^i pe denun^atori; caci acestora le este de ajuns rautatea lor fireasca si

necunoasterea celor bune.

VIII.

Socoti^i ca toate acestea le spunem in interesul vostru; caci noi atunci

cind sintem cerceta^i, am putea sa tagaduim ca sintem crestini. Dar noi nu
voim sa traim ca niste mincino?i; ci, plini de dorul dupa via^a cea vesnica

si curata, ne silim sa ducem o via^a laolalta cu Dumnezeu, Parintele si

Creatorul tuturor si ne grabim sa marturisim ca cei ce sint convinsi si cred

ca pot ob^ine acestea pot lua ca exemplu pe cei ce au incredin^at pe Dumne-
zeu prin fapte ca I-au urmat Lui si ca au ales felul de viefuire eel de la El,

20. In. 4, 24.

21. A se vedea scrisoarea imparatului Hadrianus, adresata guvernatorului Minucius
Fundanus, la sfirjitul Apologiei intii (LXVIII, 10).
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unde nu exista nici un fel de rautate. Acestea sint, ca sa vorbim pe scurt,

cele ce asteptam noi, cele ce le-am invajat prin Hristos si pe care, la rindul

nostru, le propovaduim si noi. Platon a spus cum ca Rhadamante si Minos

vor pedepsi pe cei nedrepfi, care vor veni la judecata lor
22

. §i noi, la rindul

nostru, spunem ca se va intimpla acelasi lucru, dar ca vor fi pedepsiji de

Hristos; ca ei vor fi pedepsi^i in aceleasi trupuri pe care le-au avut impreuna

cu sufletele lor si ca vor fi pedepsifi cu pedeapsa vesnica, iar nu numai o

perioada de o mie de ani, asa cum zice Platon23 . Daca, deci, cineva ar spune

ca lucrul acesta este de necrezut, sau ca este cu neputin^a, ratacirea aceasta

ne priveste pe noi si nicidecum pe altul, atita timp cit nu vom fi dovedi^i a

nedrepta^i pe cineva in fapt.

IX.

Dar noi nu cinstim nici cu jertfe multe si nici cu cununi de flori statuile

acelea, pe care oamenii cioplindu-le si asezindu-le in temple le-au numit zei,

deoarece stim ca acestea sint neinsufle^ite si moarte (caci noi nu credem ca

Dumnezeu are un asemenea chip, cum spun unii ca vor sa-L imite, spre

cinstirea Lui), ci poarta aceleasi nume si chipuri cu demonii aceia rai, care

s-au aratat odinioara. Caci ce trebuie sa va mai spunem voua, care stip

destul de bine, modul in care mesterii prelucreaza materia, atunci cind o

sculpteaza, cind o taie, cind o topesc si cind o lovesc cu ciocanul ? !j>i cum,

de multe ori, din niste vase spurcate, prin mestesugul lor, schimbindu-le

doar forma si dindu-le infarisarea de oameni, ii numesc zei ? Lucrul acesta

noi il socotim nu numai lipsit de rariune, ci ca se face si spre batjocorirea lui

Dumnezeu, Care avindu-§i negraite slava si chipul, voi numip cu ele niste

lucruri stricacioase si care au nevoie continuu de a fi ingrijite. §i voi stiji

destul de bine ca mesterii unor astfel de zei sint niste destrabala^i si plini

de toata rautatea, ca sa nu mai enumeram aici toate viciile lor si ca traiesc

in desfrinare cu tinerele care lucreaza laolalta cu ei. O, ce nebunie, sa

spunep ca niste oameni desfrina^i plazmuiesc pe zei pentru ca oamenii sa

li se inchine acestora, ii transforma din materia moarta in statui, iar in

templele in care-i aseaza le pun paznici, nein^elegind ca este o impietate

chiar si numai a gindi si a spune ca oamenii ar putea fi niste paznici ai

zeilor.

X.

Asa cum am fost inva^a^i, Dumnezeu nu are nevoie nici macar de

ofrandele materiale ale oamenilor, El fiind acela care procura tuturor toate;

22. Gorgias, 523 E-524 A.
23. Platon, Republ. X, p. 615 A;Phedru, p. 249 A.
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dar am fost inva^a^i, sintem convinsi si credem, ca El accepta cu placere

numai pe aceia care imita calitafile Lui cele bune: Jn^elepciunea si dreptatea

si iubirea de oameni si toate cite sint proprii lui Dumnezeu, Celui care nu

este numit cu nici un nume pozitiv. §i am fost inva^aji ca, bun fiind,

Dumnezeu a creat, la inceput, din materia lipsita de forma24
, toate, pentru

oameni; care daca s-ar arata, prin faptele lor demni de voin^a Aceluia, am
aflat ca aveau sa se invredniceasca de trairea laolalta cu El, imparapnd
laolalta §i devenind nestricaciosi si lipsifi de patima. Caci, dupa cum la

inceput neexistind ei, i-a creat, tot asa socotim ca cei ce aveau sa aleaga

cele placute Lui, aveau sa se invredniceasca si de nestricaciune si de trairea

laolalta cu El. ExistenJ:a noastra inifiala nu a depins de noi; dar El ne

convinge si ne aduce la credin^a de a alege sa urmam cele placute Lui, prin

puterile rationale pe care ni le-a daruit. §i credem ca este in interesul tutu-

ror oamenilor de a nu fi impiedica^i sa afle acestea, ba, ceva mai mult, de

a fi chiar indemnaji catre acestea. Caci ceea ce legile omenesti nu au fost

in stare sa faca, Cuvintul, dumnezeiesc fiind, le-ar fi facut, daca demonii cei

rai nu ar fi raspindit multe acuza^ii mincinoase si atee, luind ca aliat pofta

cea rea si de natura diferita fa|a de toate, care se gaseste in fiecare: lucruri

care, nici unul, nu ne caracterizeaza pe noi.

XL
Iar voi, auzind ca noi asteptam o impara^ie, a^i subin^eles ca noi

vorbim, fara sa ne dam seama, despre o impara^ie omeneasca, in timp ce

noi vorbim despre o imparape laolalta cu Dumnezeu. Se intimpla cu aceasta

ca si atunci cind, cercetaji fiind de catre voi, noi marturisim ca sintem

crestini, cu toate ca cunoastem ca pedeapsa celui ce marturiseste aceasta

este moartea. Daca ar fi ca noi sa asteptam o impara^ie omeneasca, noi am
tagadui, ca sa nu fim ucisi si am incerca sa ne ascundem, pentru ca sa

obpnem cele asteptate. Dar, intrucit nadejdile noastre nu se refera la timpul

prezent, atunci cind sintem ucisi, nu dam nici o atenjie acestui fapt, deoarece,

in genere, fiecare dintre noi este dator sa moara.

XII.

Noi sintem niste ajutatori si niste aliap ai vostri, mai mult decit top
ceilal^i oameni, in ce priveste pacea, atunci cind sintem de parere ca este

24. Aici, ca si in capit. LIX, 1, sfintul Iustin spune ca la inceput Dumnezeu a creat

toate din materia lipsita de forma. Cu aceasta, insa, el nu admite nici preexisten^a
vesnica a materiei si nici nu tagaduieste crearea ei ,,ex nihilo". Raminind credincios

inva^aturii lui Moisi, el respinge invatatura lui Platon cu privire la vesnicia materiei.

Iar daca, odata cu stoicienii, admite ca lumea va pieri prin foe (Apologia intiia XX, 4),

nu intelege citusi de putin lucrul acesta asa cum il in^elegeau stoicienii (Apologia a doua
VII, 3).
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cu neputin^a sa se ascunda de la fa^a lui Dumnezeu vreun raufacator,

vreun avar, vreun perfid sau vreun virtuos si ca fiecare dintre acestia, potrivit

faptelor lui, pleaca de aici fie spre pedeapsa cea ve§nica, fie spre mintuirea

cea vesnica. Daca toji oamenii ar cunoaste acestea, atunci nu ar mai prefera

cineva sa savir§easca pentru o scurta vreme rautatea, stiind ca dupa aceasta

urmeaza sa se duca la condamnarea cea vesnica prin foe, ci s-ar refine, in

tot chipul §i s-ar impodobi cu virtutea, ca sa ob{ina bunurile cele de la

Dumnezeu si sa fie eliberat de chinuri. Caci nu pentru legile si pedepsele

impuse de voi cauta sa se ascunda cei ce savirsesc raul; ci ei savirsesc raul,

stiind ca este cu putinja sa ramina ascunsi de voi, care sinteji si voi niste

oameni. Daca ar afla insa si s-ar convinge ca este cu neputinfa sa ramina

ceva ascuns inaintea lui Dumnezeu, nu numai din cele savirsite, ci chiar din

cele numai inten^ionate, credem ca sinte^i si voi de acord ca numai pentru

pedepsele care ii amenin^a, ar cauta sa fie, in tot chipul, niste oameni

onesti.

Se pare insa ca va teme^i ca nu cumva to^i sa fie niste oameni care

savirsesc acte de dreptate, iar voi sa nu mai avefi pe cine pedepsi. O aseme-

nea atitudine ar fi, insa, mai degraba vrednica de niste calai, iar nu de niste

conducatori buni. Sintem convinsi ca si aceasta, asa cum am spus mai

inainte (cf. cap. V), este opera demonilor celor rai, care cer sacrificii si slujbe

de la cei ce traiesc in chip national; dar noi nu am socotit nici o data ca voi,

care iubiji pietatea §i filozofia, sinte^i in stare sa face^i asa ceva. Daca totusi

si voi, asemenea celor lipsifi de minte da^i intiietate obiceiurilor inaintea

adevarului, n-ave^i decit sa face|i ce vre^i ! Caci tot atit de mult pot si

conducatorii care cinstesc mai presus de adevar o parere oarecare, cit pot

si tilharii intr-o pustie. Cum ca stradaniile acestea ale voastre nu vor fi

incununate de succes, o dovedeste Cuvintul, decit care, dupa Dumnezeu care

L-a nascut, alt conducator mai imparatesc si mai drept nu stim sa existe.

Caci dupa cum to{i cauta sa se sustraga de la mostenirea saraciei sau a

patimilor sau a dezonoarei parintesti, tot asemenea nici un om cu bun sim{

nu va alege sa savirseasca cele ce Cuvintul a interzis a fi savirsite. Cum ca

toate acestea se vor intimpla a spus-o de mai inainte Inva^atorul nostru Iisus

Hristos, Care a fost Fiul si Apostolul Parintelui tuturor si Stapinului

Dumnezeu25
, de la Care am primit si numele de crestini. Pentru aceasta, noi

sintem siguri de toate cele ce am fost inva^a^i de El, deoarece se arata a se

indeplini in fapt tot ceea ce a spus EI de mai inainte ca se va intimpla. Si este

ceva propriu lui Dumnezeu de a spune ceva mai inainte de a se intimpla si ca

lucrul acela sa se arate intimplindu-se, asa cum a fost spus de mai inainte.

25.Evr. 3,1.
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Am putea, deci, sa ne oprim aid si sa nu mai adaugam nimic, socotind ca

cele ce cerem sint niste lucruri drepte si adevarate. Dar, deoarece stim ca nu

este ceva usor ca un suflet stapinit de necunostint;! sa se poata schimba

repede, de dragul de a convinge pe iubitorii de adevar, am preferat sa

adaugam cite ceva, bine stiind ca atunci cind adevarul se gaseste de fa{a,

este cu neputint^a ca necunostinja sa nu se imprastie.

XIII.

Nefiind, deci, atei, ca unii care veneram pe Creatorul acestui univers,

spunind, asa precum am fost invatjati, ca EI nu are trebuint;a de jertfe

singeroase, de libariuni si de tamiieri, noi ll laudam, pe cit ne sta in putint;a,

cu cuvinte de rugaciune si de mult;umita, pentru toate cele ce ni se ofera,

primind invat;atura ca singura cinstire vrednica de El este aceea, ca cele ce

ne-au fost date de El spre hrana, sa nu le consumam prin foe, ci sa ni le

oferim noua si celor ce au trebuin^a de ele, fiindu-I recunoscatori prin

adresarea de omagii si prin inalt;area de imne, pentru via^a pe care ne-a dat-o,

pentru toate posibilitat^ile de a ne pastra sanatatea si deopotriva, pentru

calitarile lucrurilor si schimbarea anotimpurilor, ca si pentru a putea, prin

cererile pe care I le adresam, datorita credint;ei pe care o avem in El, sa

ajungem la nemurire. §i cine, oare, intreg fiind la minte, nu va marturisi

toate acestea? Noi va vom dovedi ca, pe buna dreptate cinstim peCel ce

a fost lnvat,atorul nostru cu privire la toate acestea si Care pentru aceasta

S-a nascut, Iisus Hristos, Cel rastignit sub Pontius Pilat, guvernatorul din

Iudeea de pe vremea Caesarului Tiberius, care aflase ca acest Iisus Hristos a

fost Fiul adevaratului Dumnezeu, iar noi ll asezam in rindul al doilea, pre-

cum si Duhul eel profetic, pe Care ll socotim in rindul al treilea. §i aici

iese in evident, a pentru unii nebunia noastra, care ne imputa zicind ca dam
unui om rastignit locul al doilea dupa Dumnezeul eel neschimbat, vesnic si

Creatorul tuturor, necunoscind taina care se ascunde aici: taina careia va

indemnam sa-i dari atent^ie, in timp ce vom cauta sa v-o explicam.

XIV.

Va spunem de mai inainte sa va pazit;i, ca nu cumva demonii, pe care

noi ii acuzam de toate relele, sa va insele si sa va impiedice de a va ocupa,

in genere, si de a intelege cele spuse de catre noi (caci ei se lupta de a va

avea sclavi si slujitori si atit prin aratarile lor in visuri, cit si, iarasi, prin

viclenii magice cauta sa puna stapinire pe tori aceia care nu se straduiesc

pentru mintuirea lor), asa cum si noi, de indata ce am crezut Cuvintului,

am renunt^at de a mai crede in aceia si urmam singurului Dumnezeu ne-

nascut, prin Fiul. Noi, care odinioara gaseam placere in desfriu, imbratisam

C 3 — Apologe^i de limba greaca
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acum numai castitatea. Noi, care ne foloseam de mestesugurile magiei,

ne-am consacrat acum lui Dumnezeu celui bun si nenascut. Noi, care iubeam

mai mult deck orice veniturile de pe urma banilor si a mosiilor, acum si

cele ce avem le aducem laolalta si impartasim din ele pe tot eel ce are

nevoie. Noi, care ne uram si ne ucideam unii pe alfii si care, in ceea ce pri-

veste pe cei de alt neam, din cauza obiceiurilor, nu injghebam nici macar

camine comune, acum, dupa aratarea in lume a lui Hristos, ducem acela§i

fel de via^a, ne rugam pentru vrajmasi, incercind sa convingem, pe cei ce

ne urasc pe nedrept, ca cei ce traiesc potrivit cu bunele precepte ale lui

Hristos pot nadajdui de la Dumnezeu, Stapinul tuturor, aceleasi recompense

ca si noi. Dar, pentru ca sa nu parem inaintea voastra niste sofisti, am soco-

tit de bine ca, mai inainte de orice dovada, sa va amintim de unele din

inva^aturile lui Hristos Insusi. §i este treaba voastra, in calitatea de impara^i

puternici in care va gasi^i, sa cercetaji daca asa am fost inva$a$i si asa

inva^am si noi, cu adevarat, pe al^ii. Inva^aturile Lui sint scurte si concise:

caci El nu a fost un sofist, ci cuvintul Lui a fost puterea lui Dumnezeu.

XV.
Astfel, despre cumpatare, El a zis: „Cel ce cauta la o femeie, poftind-o,

a si savirsit adulterul in inima lui, inaintea lui Dumnezeu" 26
. §i a mai zis:

„Daca ochiul tau eel drept te scandalizeaza, smulge-1 pe el; ca mai de folos

ifi este ^ie sa intri cu un singur ochi intra impara^ia cerurilor, decit sa fii

trimis cu amindoi, in focul eel vesnic" 21
. De asemenea: „Cel ce ia in casato-

rie femeia repudiate de alt barbat savirseste adulterul" 28
. §i, ,,Sint unii,

care au fost facu^i eunuci de catre oameni; sint si al^ii, care s-au nascut

eunucisi sint si dintr-aceia care s-au facut eunuci pe ei insisi, pentru impa-

ra^ia cerurilor; numai ca nu to^i pot sa in^eleaga aceasta" 29
. Dupa cum cei

care, potrivit legii omenesti, contracteaza o casatorie dubla sint niste

pacatpsi inaintea Inva^atorului nostru, tot asa si cei care cauta la o femeie,

poftind-o pe ea; asa incit nu numai eel ce savirseste adulterul in fapt este

indepartat de El, ci si eel ce intenfioneaza sa savirseasca adulterul, deoarece

Dumnezeu cunoaste atit faptele, cit si gindurile oamenilor. Mul^i barba^i

§i multe femei, care au ajuns la virsta de sasezeci sau saptezeci de ani si care

din pruncie au fost ucenici ai lui Hristos, au ramas cura^i, iar eu doresc sa

se arate in tot neamul oamenilor niste astfel de fiin^e. Pentru ce am mai

aminti aici de muljimea nenumarata a celor ce si-au schimbat via^a lor de

desfriu, cind au aflat de aceasta inva^atura ? Caci Hristos nu a chemat la

26. Mt. 5,28.
27. Mt. 5, 29; 18, 9; Mo 9-47.
28. Mt. 5,32;Lo 16, 18.

29. Mt. 19, 12, 11.
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pocainfa nici pe cei drepri §i nici pe cei cumpatap, ci pe cei nelegiuip, pe

cei vicio§i ?i pe cei nedrep^i. El a zis: „N-am venit sa chem pe cei drepri,

ci pe cei pacatosi, la pocainfa" 30
. Caci Parintele eel ceresc vrea mai degra-

ba pocain^a pacatosului decit pedepsirea lui. Despre datoria noastra de a

iubi pe to{i, El ne-a inva^at urmatoarele: „Daca iubi^i pe cei ce va iubesc pe

voi, ce lucru nou faceji ? Caci §i desfrina^ii fac la fel. Dar Eu va spun voua:

ruga^i-va pentru dufmanii vostri si iubid pe cei ce va urasc pe voi si bine-

cuvinta^i pe cei ce va blesteama pe voi sj ruga^i-va pentru cei ce va necajesc

pe voi" 3
'

. In legatura cu datoria noastra de a da celor lipsiri ?i de a nu face

nimic spre slava noastra de§arta, El a zis: „Dari oricaruia va cere si nu

intoarcefi spatele celui ce voieste sa se imprumute" 32
. Caci daca imprumu-

taU pe acela de la care nadajduiri sa luari inapoi, ce lucru nou faceri ? Lucrul

acesta si vame§ii il fac
33

. Nu va aduna^i comori pe pamint, unde viermii si

rugina le strica §i tilharii le sapa sj le fura; ci va adunari comori in ceruri,

unde nici viermii, nici rugina nu le strica34 . Caci ce va folosi omul, de va

dobindi lumea intreaga §i-sj va pierde sufletul sau ? Sau ce va da omul in

schimb pentru sufletul sau? 3S
. Adunari-va, deci comori in ceruri, unde

nici viermii, nici rugina nu le strica" 36
. §i: „Firi buni §i milostivi, precum si

Parintele vostru este bun si milostiv3 7
, Care face sa rasara soarele Lui asupra

celor pacatosj §i asupra celor drepri ?i asupra celor rai
38

. Nu va ingrijiri

de ce veri minca sau cu ce va veri imbraca; Oare nu valorari voi mai mult

decit pasarile sj animalele salbatice ? Iar Dumnezeu le hraneste pe ele.

Nu va ingrijiri, deci, de ce veri minca sau cu ce va veU imbraca; caci §tie

Parintele vostru eel ceresc ca ave|i nevoie de acestea. Cautari imparatia

cerurilor sj toate acestea se vor adauga voua39 . Caci acolo unde este comoa-

ra omului este sj gindul lui"
40

. §i: „sa nu faceri acestea, pentru a fi priviti

de oameni; iar de nu, plata nu veri avea de la Parintele vostru, eel

din ceruri" 4
'

.

XVI.

Cele ce a spus in legatura cu datoria noastra de a fi resemnari, indatori-

tori fa{a de tori §i blinzi, sint acestea: „celui ce te love§te peste un obraz,

30. Mt. 9, 13; Lc. 5,32.
31. Mt. 5, 44,46; Lc. 6,32.
32. Mt. 5, 42,46; Lc. 6,30.
33. Lc. 6,34.
34. Mt. 6, 19-20.
35. Mt. 16,26.
36. Mt. 6,20.
37. Lc. 6,36.
38. Mt. 5,45.
39. Mt. 6, 25 urm. 31-33; Lc. 12, 22-24.
40. Lc. 12,34.
41. Mt. 6, 1.
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intoarce-i-1 si pe celalalt §i pe eel ce-^i ia haina, nu-1 impiedica sa-^i ia si

mantaua42 . Cine se va minia, vinovat este focului. Cine te va sili sa mergi cu

el o mila, urmeaza-1 doua. Sa straluceasca faptele voastre buhe inaintea

oamenilor, ca vazindu-le, sa admire pe Parintele vostru eel din ceruri" 43
.

Nu trebuie sa ne ridicam impotriva nimanui si Dumnezeu nu vrea sa fim

niste imitatori ai celor rai, ci ne-a indemnat ca, prin rabdare si blindeje,

sa scoatem pe to$i din rusine si din pofta celor rele. Lucrul acesta il putem

dovedi si cu exemplele multora dintre aceia care mai inainte au trait printre

voi: din niste oameni violen^i si tirani, ei s-au schimbat, fiind invinsi, fie

urmarind fermitatea vie^ii vecinilor lor, fie in^elegind rabdarea cu totul

deosebita a tovarasilor lor de cale, care le erau superiori din punctul acesta

de vedere, fie incita^i de raporturile de fiecare data cu ei. Iar in legatura cu

faptul de a nu jura citusi de pu{in si de a spune intotdeauna adevarul, El

ne-a poruncit astfel: „Sa nu va jura^i citusi de pu^in. Ci cuvintul vostru sa

fie: da-da si nu-nu; caci ceea ce este mai mult decit aceasta este de la eel

rau" 44
. $i, cum ca numai lui Dumnezeu trebuie sa I ne inchinam, El ne-a

indemnat, spunind: ,,Exista o foarte mare porunca: Domnului Dumnezeului

tau te vei inchina si Lui singur Ii vei sluji, din toata inima ta si din toata

puterea ta: Domnului Dumnezeu, care te-a facut pe tine" 45
. Iar venind la

El cineva si zicindu-I: ,,tnva$atorule bun", i-a raspuns, zicind: „Nimeni nu

este bun, decit numai Dumnezeu, Cel ce a facut toate" 46
. Cei ce nu se vor

gasi traind asa cum El a invatat, sa cunoasca cum ca nu sint crestini, chiar

daca vor rosti cu gura inva^aturile lui Hristos. Caci El a spus ca se vor

mintui nu cei ce pur si simplu spun, ci cei ce si fac faptele cuvenite. El a

spus asa: ,,Nu tot eel ce-Mi zice Mie: Doamne, Doamne, va intra in impara-

$ia cerurilor, ci eel ce face voia Parintelui Meu care este in ceruri"
47

. ,,Caci

eel ce asculta de Mine si face ceea ce spun Eu, asculta de Cel ce M-a trimis

pe Mine" 48
. ,,$i mul^i Imi vor zice: Doamne, Doamne, oare nu intru numele

Tau am mincat si am baut si am facut minuni ? §i atunci le voi zice: Depar-

ta^i-va de la Mine, lucratori ai nelegiuirii" 49
.„Atunci va fi plingerea si

scrisnirea dinjilor, cind drep^ii vor straluci ca soarele, iar cei nedrep^i vor fi

trimisi in focul cel vesnic50 . Caci mul^i vor veni in numele Meu, pe dinafara

42. Lc. 6,29;Mt. 5,39.
43. Mt. 5,22,41, 16.

44. Mt. 5,34, 37.

45. Mc. 12,29-30.
46. Mc. 10, 17-18;Lc. 18, 18-19.
47. Mt. 7,21.
48. Mt. 7,24;Lc. 10, 16.

49. Mt. 7, 22-23; Lc. 13, 26, 28.

50. Mt. 13,42-43.
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imbraca^i in piei de oaie, iar pe dinlauntru fiind lupi rapitori; din faptele lor

ii ve^i cunoaste. §i orice pom care nu face roada buna se taie si in foe se

arunca" 51
. Cerem, deci, si de la voi, sa pedepsi^i pe aceia care nu traiesc

in conformitate cu inva^aturile Lui si care poarta numai numele de cre§tini.

XVII.

In ce priveste darile si impozitele fa$a de cei orindui^i de catre voi,

in scopul acesta, noi cautam pretutindeni si mai inainte de to^i sa ni le

platim, asa cum am fost inva{a{i de El. Caci, in vremea aceea, apropiindu-se

unii de El, L-au intrebat, daca trebuie sa se plateasca dari Cezarului. §i El

le-a raspuns: ,,Spune^i-Mi, ce imagine are gravata pe ea moneda ?". Iar aceia

au zis: „A Cezarului". 5j>i iarasi le-a zis lor: „Da|i, deci Cezarului cele ce sint

ale Cezarului si lui Dumnezeu cele ce sint ale lui Dumnezeu" S2
. Pentru

aceasta noi ne inchinam numai lui Dumnezeu, iar voua, pe linga toate

celelalte, bucurindu-ne, slujim, marturisind ca voi sinte^i impara^ii si condu-

catorii oamenilor si ne rugam ca, dimpreuna cu puterea imparateasca,

sa va arataji a avea si o judecata injeleapta. Iar daca, cu toate rugaciunile

noastre si cu aducerea la iveala a tuturor acestora, voi ve^i ramine nepasatori,

noi nu vom fi pagubiji cu nimic, crezind, ba chiar fiind incredin^ati ca

fiecare, dupa masura faptelor lui, va primi pedeapsa prin focul eel vesnic si

ca i se va cere socoteala de Dumnezeu, dupa masura puterilor cu care a

fost daruit, asa cum Hristos ne-a aratat, zicind: „De la aceia caruia Dumne-

zeu i-a dat mai mult, mai mult i se va cere" 53
.

XVIII.

Privip la savirsirea din viaja a fiecaruia dintre impara^ii care au fost:

ei au murit de moartea care este comuna tuturor. Daca moartea ar duce

la nesimfire, ea ar fi un avantaj pentru top cei nedrepji. Dar, intrucit si

sim^amintul le ramine tuturor celor ce au trait, si pedeapsa cea vesnica ii

asteapta, nu neglija$i de a fi convinsi si de a crede ca acestea sint adevarate.

Invocarile mor^ilor pentru aflarea adevarului, cercetarea trupurilor copiilor

mor^i nevinova^i, evocarea sufletelor oamenilor si cei numip de catre magi

trimi^atori de vise impreuna cu asistenpi lor, ca si toate cele ce se fac de

catre cei ce cunosc acestea, sa va convinga ca sufletele, si dupa moarte,

sint in simjire. Gindifi-va, apoi, la oamenii aceia cuprinsi si scuturap de

sufletele celor morp, carora to|i le zic demoniza^i si furiosi, la asa-numitele

oracole de la voi: al lui Amfiloch, al Dodonei si al Pythiei si la toate celelalte

51. Mt. 7, 15-16, 19.

52. Mt. 22, 17-22;Lc. 20, 21,26.
53. Lc. 12,48.
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de felul acestora §i la inva^aturile scriitorilor: Empedocles, Pytagora, Platon

si Socrates, la groapa despre care vorbeste Homer si la coborirea lui Ulysse

ca sa vada aceste mistere, precum §i la alte lucruri de felul acestora, despre

care au vorbit al^ii. §i primi{i-ne si pe noi, deopotriva ca pe aceia, intrucit

noi credem in Dumnezeu nu mai pu^in, ci mult mai mult decit ei §i a§teptam

ca mor^ii care au fost ingropa^i in pamint, sa-si reia din nou trupurile lor,

socotind ca nimic nu este cu neputin^a la Dumnezeu.

XIX.

Pentru cine ar cauta sa infeleaga, ce i s-ar putea parea mai de necrezut

decit ca, daca noi nu am exista in trap, i-ar zice cineva ca, dintr-o mica

picatura de sperma omeneasca ar putea sa se formeze oase si nervi si carne,

asa cum le vedem laolalta in corpul omenesc ? Sa ne folosim de o ipoteza:

daca cineva v-ar spune, voua, care nu a$i fi asa cum sinte^i si nici nu a{i

face parte dintre oameni — aratindu-va saminja omeneasca si imaginea

desemnata a unui om — si asigurindu-va ca omul a luat fiin^a din samin^a,

mai inainte de a se intimpla aceasta, a{i crede ? Nimeni nu ar indrazni sa

spuna ceva impotriva. In acelasi chip, deci, pentru ca voi nu a{i vazut inca

pe nimeni inviat, voi nu crede^i in inviere. Dar, dupa cum la inceput nu a{i

crezut ca este cu putin^a ca, dintr-o mica picatura sa fi{i asa cum sintefi

si totusi vedeji ca a\\ devenit, socoti$i ca tot in acelasi chip, trupurile

omenesti desfacindu-se si imprastiindu-se in pamint intocmai ca niste

seminfe, la timpul cuvenit, prin porunca lui Dumnezeu nu este cu neputinja

sa invieze si sa se imbrace in nestrica.ciune s4 . Despre ce putere vrednica de

Dumnezeu vorbesc aceia care spun ca fiecare lucru trebuie sa se intoarca

la acelea din care a luat fiin^a si ca impotriva acestui fapt nimeni altcineva,

nici chiar Dumnezeu nu poate sa faca nimic, noi nu putem spune. Dar

observam ca ei nu ar fi crezut ca este cu putin^a sa devina vreodata asa nici

ei si nici lumea intreaga si din care vad ca s-au facut toate. $i, este mai bine

de a crede cele ce depasesc natura noastra si puterea omeneasca, decit a

ramine necredinciosi ca atyii, deoarece si tnva^atorul nostra, Iisus Hristos,

stim ca azis:,,Cele cu neputin^a la oameni, sint cu putin^a la Dumnezeu" ss
.

§i tot El a spus: ,,Nu va teme^i de cei ce va ucid pe voi, iar dupa aceasta,

nu pot sa va mai faca nimic; teme^i-va de Aceia care, dupa moarte, poate sa

va arunce in gheena si sufletul si trupul" 56
. Iar gheena este un loc in care

urmeaza sa fie chinui^i cei ce au trait in chip nedrept si care n-au crezut ca

se vor intimpla toate acestea, cite ne-a inva^at prin Hristos.

54. 1 Cor. 15 53.

55. Mt. 19,26;Mc. 10,27;Lc. 18,27.
56. Lc. 12,4-5;Mt. 10,28.
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XX.
Atit Sibylla

57
, cit si Hystaspe58 , au spus ca consumarea celor corupti-

bile se va face prin foe. Filozofii asa-numi{i stoici inva^a ca tnsusi Dumne-

zeu se va dizolva in foe si ca dupa schimbarea aceasta, lumea va renaste

din nou. Noi, insa injelegem ca Dumnezeu, Facatorul tuturor este cu totul

mai presus de cele schimbatoare. Deci, daca noi spunem anumite lucruri la

fel cu acelea spuse de poe^ii §i filozofii cei cinstip de voi, iar altele in chip

mult mai mare{ si mai dumnezeiesc decit ei si sintem singurii care aducem

dovezi in sensul acesta, atunci pentru ce sintem uri^i, in chip nedrept, de

top ? Caci atunci cind zicem ca toate au fost puse in ordine si facute de

catre Dumnezeu, noi parem ca susjinem invafatura lui Platon; iar cind

spunem ca va fi o conflagra^iune universale, noi parem ca sus^inem inva^a-

tura stoicilor; cind spunem ca sufletele celor nedrepji, gasindu-se si dupa

moarte in sim^ire, sint pedepsite si ca sufletele celor drep^i, eliberate de

pedepse, due o viaja fericita, noi ne infa^isam a fi de acord cu cele ce spun

poe^ii si filozofii vostri, iar atunci cind spunem ca nu trebuie sa ne inchinam

unor lucruri facute de miinile omenesti, noi nu facem altceva decit sa

exprimam cele rostite de catre comicul Menandru §i de cei ce au grait la fel

cu el. Ei au declarat cu to^ii, cum ca Creatorul este mai mare decit faptura

creata de El.

XXI.

Cind spunem ca si Cuvintul, Care este primul-nascut al lui Dumnezeu,
Iisus Hristos, Inva^atorul nostru, S-a nascut pe pamint fara de amestec

trupesc si ca Acesta, dupa ce a fost rastignit §i a murit si dupa ce a inviat,

S-a inal^at la cer, noi nu aducem nimic nou in compara^ie cu cele ce se spun

la voi despre asa-zisii fii ai lui Zeus. Voi sti^i destul de bine despre ci^i fii

ai lui Zeus vorbesc scriitorii cei mai onoraji de la voi. Ei vorbesc despre

Hermes, cuvintul eel tilcuitor al lui Zeus si inva^atorul tuturor; despre

Asclepios, care a fost si medic $i care, lovit de trasnet, s-a ridicat la cer;

despre Dionysos, care a fost sfisjat in buca^i; despre Heracles care, ca sa

scape de chinuri, s-a aruncat pe sine insu§i in foe; despre Dioscuri, fiii Ledei,

despre Perseu, fiul Danaei §i despre Bellerofon, eel de pe calul Pegas, care

era dintre oameni. Ce vom mai spune despre Ariadna si despre ceilal^i

57. Sibylla, o profeteasa antica. Vezi Platon, Phaedr. 244 B.

58. Hystaspe a fost fiul lui Arsames si tatal lui Darius I. Facea parte din casa regala

persana a Achaemenizilor. In afara de Darius I, el a mai avut doi fii: pe Artabanus si

Artanes. Ammianus Marcellinus face din el un sef al magicienilor, aratind ca el a studiat

arta magiei la brahmanii din India. Numele lui apare de mai multe ori in inscripjiile

de la Persepolis.
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asemenea ei, care se zice ca au fost transforma{i in astre ? §i ce vom mai
spune despre impara{ii care mor la voi sj pe care pretinde^i sa-i faceji

nemuritori, aducind de fa{a pe cineva, care sa spuna, sub stare de juramint,

ca a vazut pe cezarul, care ardea pe rug, ridicindu-se din foe la cer? Cit

priveste faptele care se istorisesc pe seama fiecaruia dintre asa-zisii fii ai lui

Zeus, pentru cei care stiu de ele, nici nu mai este nevoie sa le spun; voi

spune numai ca ele au fost puse in scris pentru coruperea sj pervertirea celor

ce se instruiesc: caci to^i socotesc ca este ceva bun a fi imitatori ai zeilor.

Departe de sufletul eel in^elept o astfel de idee despre zei, ca, buna-oara,

insusj Zeus, stapinul sj creatorul tuturor, sa fie, dupa cum se spune, paricid

si fiu de paricid si invins de dragostea unor urite §i rusjnoase placeri, sa se

ridice asupra lui Ganymede §i a multor femei adultere si sa accepte ca

proprii lui copii sa faca niste lucruri asemanatoare. Dar, a§a cum am spus

mai inainte (cf. cap. V, 2),demonii cei rai au facut acestea. Noi, insa, am fost

inva^a^i ca se vor bucura de nemurire numai cei ce traiesc in cuviosie §i in

chip virtuos in apropierea lui Dumnezeu si ca cei ce traiesc in nedreptate

sj nu-si schimba felul de via{a, credem ca vor fi pedepsiji in focul eel vesnic.

XXII.

Fiul lui Dumnezeu, Cei ce se numeste Iisus, daca in chip comun nu ar

fi fost decit numai un simplu om, ar merita, pentru in^elepciunea Lui, sa

fie numit Fiu al lui Dumnezeu. Caci to$i scriitorii numesc pe Dumnezeu
Parintele oamenilor si al zeilor. Iar daca si in chip deosebit, pe linga nasterea

Lui comuna, noi spunem ca El S-a nascut din Dumnezeu, ca Cuvint al lui

Dumnezeu (asa cum am aratat mai inainte) (cf. cap. XXI, 1), lucrul acesta

este ceva comun si lui Hermes, pe care voi il numi^i cuvintul §i mesagerul lui

Dumnezeu. Daca va obiecta cineva ca El a fost rastignit, si lucrul acesta este

comun fiilor lui Zeus enumera^i mai inainte, care au avut, dupa voi de

patimit. Se istoriseste ca patimirile mor^ii acelora nu au fost asemanatoare,

ci diferite; incit nici in ce priveste identitatea patimirii, patimirea Lui nu

pare sa fi fost mai mica. Dimpotriva, asa cum am fagaduit (cf. cap. XIII),

in continuarea acestui cuvint al nostra, vom dovedi ca a fost superioara, ba,

ceva mai mult, s-a si dovedit lucrul acesta, deoarece ceea ce este superior

se arata din fapte. Iar daca spunem ca S-a nascut dintr-o Fecioara si lucrul

acesta sa fie pentru voi ceva comun cu Perseu. Iar cind spunem ca, in fine,

El a vindecat schiopi, paralitici si infirmi din nastere si ca a inviat mor^ii

si acestea le spunem ca fiind asemanatoare cu cele ce grai^i voi ca s-au

savirsit de catre Asclepios.
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XXIII.

Pentru ca si acest lucru sa va fie voua lamurit, anume ca toate cele

ce spunem si pe care le-am aflat de la Hristos si de la profe^ii care L-au

precedat sint singurele adevarate si mai vechi decit toji scriitorii care au

fost vreodata, noi nu va cerem sa le accepta^i pentru ca am spune ceea ce

spun si ei, ci pentru ca spunem adevarul: Iisus Hristos singur este propriu-zis

Fiul lui Dumnezeu, Cuvintul Sau, Primul Sau Nascut sj Puterea Sa si S-a

facut om prin voin^a Sa, inva^indu-ne acestea, in vederea schimbarii si

ridicarii neamului omenesc; §i mai inainte ca El sa apara om intre oameni,

sub influenza demonilor celor rai despre care am vorbit mai inainte (cf.

cap. V; XXI), unii,prin mijlocirea poe^ilor, au ajuns sa infafiseze ca realita^i

fabulele inventate de ei, in acelasi chip in care au pus la cale zvonuri

calomnioase si impioase impotriva noastra, pentru care nu au nici un martor

si nici o dovada. §i lucrul acesta noi voim sa-1 dam pe fa{a acum.

XXIV.
Mai intii, voim sa aratam ca, desi spunem aceleasj lucruri pe care le

spun ellenii, noi singuri sintem uri^i pentru numele lui Hristos si, nesavirsind

nici o nedreptate, sintem ucisi ca niste pacato^i, in timp ce aljii, prin alte

locuri, adora arborii si riurile, soarecii, pisicile §i crocodilii si multe alte

animale necuvintatoare si nu aceleafi sint adorate de catre to^i, ci tot

altele prin fiecare parte, asa incit cu to^ii sint impiosi unii fa^a de alpi,

prin faptul ca nu to^i adora acelea§i lucruri. Singurul lucru pe care ni-1

pute^i imputa este acela ca noi nu adoram aceiasi zei cu voi si ca nu aducem

pe mormintele morplor liba^iuni, grasime de animale, cununi si jertfe.

iSi, cum ca aceleasi lucruri sint socotite la unii zei, la unii animale, iar la

unii victime, voi o fti^i destul de bine.

XXV.
In al doilea rind, din tot neamul oamenilor, noi singuri, care adoram

odinioara pe Dionysos, fiul Semelei §i pe Apollon, fiul Latonei, ale caror

fapte pe care le-au facut impotriva naturii este o rusine chiar de a le aminti;

care adoram pe Persefona si pe Afrodita, cele cuprinse de patima fa^a de

Adonis, ale caror mistere voi le sarbatori^i, sau pe Asclepios sau pe vreun

altul dintre ceilalji asa-zisi zei, desi ne amenin^a^i cu moartea, noi i-am

dispre^uit pentru Iisus Hristos si ne-am consacrat Dumnezeului celui ne-

nascut si mai presus de patimi, Care sintem incredin^a^i ca nu s-a napustit

cu a|i^are de pofte nici asupra Antiopei sau asupra altor femei, nici asupra

lui Ganymede ; Care n-a avut nici o data nevoie de ajutorul lui Thetis pentru
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a se elibera de gigantul acela cu o suta de braje si nici nu s-a gindit ca, in

schimbul acestui serviciu, Achille, fiul lui Thetis, sa poata nimici mulpme
multa de elleni pentru concubina lui, Briseis. Noi deplingem pe cei ce cred

in asemenea fabule si stim ca nascocitorii lor nu sint aljii decit demonii.

XXVI.

In al treilea rind, observam ca si dupa inaljarea lui Hristos la cer,

demonii au scos la iveala pe anumi^i oameni, care au spus despre ei ca sint

zei §i care nu numai ca nu au fost prigoniji de voi, ci dimpotriva au fost in-

vrednicifi si de onoruri. Astfel, un oarecare Simon Samariteanul, din satul

care se cheama Gitthon, care in vremea Cezarului Claudiu, cu ajutorul

demonilor, a savirsit minuni de magie in cetatea voastra imparateasca,

Roma, a fost socotit drept zeu si a fost cinstit de catre voi cu o statuie,

care i s-a ridicat pe o insula din riul Tibru, dintre cele doua poduri, avind

pe ea sapata, in limba latina, inscrip^ia aceasta: SIMONI DEO SANCTOS9
.

Si aproape to{i samaritenii, ba chiar si unii de alte na^ionalita^i, il adora,

recunoscindu-1 ca cea dintii divinitate a lor si i se inchina; iar despre o

oarecare Elena, care-1 insojea pretutindeni in vremea aceea si care, mai

inainte traise intr-un loc de prostitute, s-a spus ca este prima lui no^iune.

Un altul, Menandru, si el deopotriva samaritean, de fel din satul Cappareteea,

devenind si el ucenicul lui Simon, stim ca pe cind se gasea la Antiohia,

cu ajutorul demonilor care lucrau prin el, a inselat pe mul^i prin diferite

mestesugiri magice, cautind sa convinga pe adep^ii lui ca nu vor muri60 ;

chiar si astazi mai sint unii dintre aceia ai lui, care marturisesc lucrul acesta.

Tot a§a, un oarecare Marcion din Pont, care inca §i astazi mai inva^a pe

adep{ii lui, socoteste ca exista un alt Dumnezeu mai mare decit Dumnezeu-
Creatorul. Acesta, cu ajutorul demonilor, a facut pe mul^i oameni, de toate

neamurile, sa spuna lucruri defaimatoare si sa tagaduiasca pe Dumnezeu,

Creatorul universului, marturisind ca un alt Dumnezeu, care este mai mare,

a facut lucruri si mai mari decit Acesta. To{i cei care impartasesc parerile

acestora, asa cum am spus6
' , se numesc crestini, tot asa cum, cu toata

deosebirea sistemelor filozofice pe care le profeseaza, numele de filozofi

este dat tuturor celor ce se ocupa cu filozofia62 . Daca ei savirsesc si acele

lucruri urite si de domeniul basmului, ca: stingerea luminilor in cadrul

adunarilor lor si impreunarile rusinoase si mincarile de carne omeneasca,

59. Cf. Eusebiu, Hist. EccL, II, XIII, 3-4.
60. Cf. Eusebiu, Hist. EccL, III, XXVI, 3.

61. A se vedea mai sus, capit. VII, 3.

62. Cf. Eusebiu, Hist. EccL IV, XI, 9.
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noi nu cunoastem; insa ca ei nu sint prigoniji si nici ucisi de voi, nici macar

pentru inva^aturile lor, aceasta o stim prea bine. De altfel, noi am alcatuit

o lucrare asupra tuturor ereziilor care au fost vreodata. Daca vre^i sa o citi^i,

v-o pnem de dispozi^ie.

XXVII.

Intrucit ne priveste pe noi, pentru a nu savirsi nici o nedreptate si nici

o impietate, noi am fost inva^a^i ca a expune, adica a parasi pe copii, este

un obicei al celor rai; mai intii, pentru ca aproape pe top acestia ii vedem

indruma^i catre prostitute — nu numai pe fete, ci si pe baie^i — si, asa cum
se spune despre cei vechi ca hraneau cirezile de boi sau turmele de capre si

de oi, sau hergheliile de cai de pasune, tot asa si acum sint crescu^i copiii,

spre a fi folosiji numai la desfrinare si ca la toate pbpoarele se gasesc,

deopotriva, mul^ime de femei, de fiin^e cu sexul nedeterminat, sau de

fapturi infame, care se ocupa cu sacrilegiul acesta. Iar voi, in loc sa stirpi^i

din lumea voastra ni^te asemenea creaturi, lua^i de la ele pla^i, tribute si

impozite. $i, printre acestia de care se foloseste cineva spre impreunare

neingaduita, lipsita de pietate si necurata, nu este exclus sa se gaseasca

vreun copil, vreo rudenie sau vreun frate al sau. Aljii isj prostitueaza pe

insisi copiii si so{iile lor si se mutileaza in chip public in vederea prostitu^iei

si iau in felul acesta parte la misterele Mamei zeilor. Fiecaruia dintre cei

socotip zei de catre voi, i se da drept atribut marele si misteriosul simbol al

sarpelui. §i ce^e savirsite si cinstite in chip public de catre voi, ne acuza^i pe

noi ca le-am savirsit, cu luminile stinse si cufundap in intuneric. Dar aceste

acuza^ii, in masura in care noi sintem nevinovap de a savirsi asemenea

lucruri, nu ne aduc nici o paguba, ci dimpotriva, ele pagubesc pe cei ce le

savirsesc si care aduc marturii mincinoase impotriva noastra.

XXVIII.

La noi conducatorul de capetenie al demonilor celor rai se numeste

sarpe si satan si diavol, asa cum ve^i putea afla si din scrierile noastre, daca

le ve{i cerceta. Despre el, Hristos a prezis ca va fi trimis in foe, impreuna cu

ostirea lui si cu oamenii care-1 urmeaza, pentru a fi pedepsiji in veacul eel

nesfirsit6
3

. Rabdarea lui Dumnezeu de a nu face inca lucrul acesta a avut

in vedere neamul omenesc. Caci Dumnezeu stie de mai inainte pe cei ce vor

urma sa se mintuiasca prin pocain^a si pe cei ce nu vor face aceasta, chiar

daca acestia din urma inca nu s-au nascut. El a facut, dintru inceput neamul

omenesc inteligent si capabil de a alege, in chip liber, adevarul si binele,

63. Mt. 25,41.
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incit nimenea dintre oameni nu va avea cuvint de scuza inaintea lui Dumne-
zeu64 ; caci ei au fost crea^i cu puterea de a ra^iona si de a considera in

adincul lor lucrurile. Iar daca cineva nu crede ca Dumnezeu se ingrijeste de

acestea, unul ca acesta inseamna ca, folosindu-se de mestesugul vorbirii, sau

va marturisi ca Dumnezeu nu exista, sau ca, daca exista, El se bucura de

la natura de rautate, sau ca ramine insensibil ca o piatra, ca in fond virtutea

si rautatea nu sint nimic si ca numai oamenii au parerea ca acestea sint sau

bune, sau rele: ceea ce constituie cea mai mare impietate si nedreptate.

XXIX.
§i iarasi, al doilea motiv pentru care noi nu expunem, adica nu abando-

nam copiii, este acela ca nu cumva vreunul dintre acestia, nefiind luat sa

fie crescut de cineva, sa moara si, in felul acesta sa fim si ucigasi. Dar, daca

principial noi nu ne casatorim decit cu scopul de a creste copii, in cazul cind

noi renun^am la casatorie, facem aceasta cu scopul de a ne infrina cu desa-

virsire. 5j>i iata ca unul dintre ai nostri, pentru ca sa va convinga cum ca la

noi, impreunarea rusinoasa nu constituie o taina, a prezentat o cerere,

in scris, guvematorului Felix al Alexandriei, ca sa ingaduie unui medic sa-i

extirpeze organele genitale; caci medicii de acolo spuneau ca fara autoriza^ia

guvematorului nu le era ingaduit sa faca aceasta. Intrucit Felix, insa, nu a

voit citusi de pu^in sa aprobe aceasta cerere, tinarul raminind pe pozi^ia lui,

s-a mul^umit cu marturia constiin^ei lui si a celor ce impartaseau credin^a

lui. §i socotim ca nu este ceva absurd sa amintim aici si de Antinous65 , care

a murit de curind si pe care to{i, de teama, au inceput sa-1 adore ca pe un
zeu, cu toate ca stiau cine era si de unde venea.

XXX.
Dar pentru ca cineva, opunindu-se noua, sa nu zica: ce impiedica pe

asa-numitul Hristos de la voi, ca, fiind si El om dintre oameni, sa fi savirsit

cu ajutorul mestesugului magic minunile despre care este vorba ?i, pentru

aceasta, sa vi se para ca este Fiul lui Dumnezeu ? La acestea vom raspunde,

64. Rom. 1,21.
65. Antinous a fost un tinar de origine umila, nascut in Bithynia, care, din cauza

frumusefii lui, a fost luat de imparatul Hadrian, ca paj al sau, £inindu-l continuu pe linga

sine. Pe cind Hadrian se gasea intr-una din calatoriile sale in Egipt, Antinous, scaldindu-se

in Nil, s-a inecat, in anul 122. Jalea lui Hadrian nu a cunoscut margini. Ca urmare,

localitatea Besa din Thebaida (Egipt), linga care se inecase Antinous a primit numele
de Antinopolis. El a fost trecut in numarul zeilor $i i s-au ridicat temple in Egipt ?i

Grecia, precum ?i statui in diferite parri ale imperiului roman. De asemenea, un mare
numar de lucrari de arta au fost executate in cinstea lui. Dupa Dion Cass. (LXIX, 11),

moartea lui Antinous a constituit o era in istoria artei vechi.
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nu dind crezare celor ce vorbesc despre ele, ci lasindu-ne incredin^ari, in chip

necesar, de cei ce le-au profe^it, mai inainte ca ele sa se intimple, pentru ca

vedem cu insisi ochii nostri, cele ce s-au intimplat si cele ce se intimpla,

intocmai precum au fost proferite. Iar dovada aceasta, asa cum credem, vi se

va parea si voua cit se poate de mare si de adevarata.

XXXI.
Printre iudei, unii oameni au fost proferi ai lui Dumnezeu, prin care

Duhul eel profetic a vestit de mai inainte de a fi, cele ce urmau sa fie. §i

proferiile acestora, regii de pe vremuri ai iudeilor dobindindu-le, le-au

pastrat cu multa grija, asa cum au fost spuse, atunci cind au fost proferite,

in limba lor ebraica deosebita, in niste carri alcatuite de insisi acesti proferi.

Cind Ptolomeu, imparatul Egiptului, alcatuind o biblioteca si cautind sa

adune in ea scrierile tuturor oamenilor, a fost informat si de proferiile

acestea, a trimis soli la Irod, regele de atunci al iudeilor, cerindu-i sa-i trimita

carrile proferilor. Si regele Irod i le-a trimis, scrise in limba lor ebraica,

amintita mai inainte. Dar, deoarece egiptenilor nu le erau cunoscute cele

scrise in ele, Ptolomeu a cerut din nou sa i se trimita niste oameni care sa le

traduca pe acestea in limba ellena. Facindu-se aceasta, carrile au ramas si

la egipteni, pina in ziua de astazi si se gasesc pretutindeni la tori iudeii, care,

desi le citesc, nu in^eleg cele spuse in ele, ci ne socotesc pe noi dusmani si

vrajmasi ai lor si intocmai ca si voi ne ucid si ne chinuiesc ori de cite ori pot,

asa cum puteri voi insiva sa va convingeri. Astfel, in razboiul iudaic ce a

avut loc de curind, Barcochebas, conducatorul revoltei iudeilor, numai pe

crestini a poruncit sa-i supuna la cele mai crunte pedepse, daca nu vor

tagadui si nu vor defaima pe Iisus Hristos66 . Dar, in carrile proferilor noi

gasim propovaduit de mai inainte, ca Iisus, Hristosul nostru, va veni,

nascindu-Se dintr-o fecioara, ca va ajunge la virsta barbariei si va vindeca

toata boala si toata slabiciunea6 7
, ca va invia morrii si ca prigonit, descon-

siderat si rastignit, va muri, ca va invia si Se va inalfa la ceruri, ca va fi si Se

va numi Fiu al lui Dumnezeu, ca unii vor fi trimisi de El sa propovaduiasca

acestea la tot neamul omenesc si ca oamenii cei dintre neamuri vor fi aceia

care vor crede mai degraba in El. §i aceste proferii s-au facut uneori cu cinci

mii de ani mai inainte de aratarea Lui, alteori cu trei mii de ani, alteori cu

doua mii de ani sj iarasi alteori cu o mie sau opt sute de ani; caci proferii

s-au succedat unii dupa alrii, de-a lungul generariilor.

66. Cf. Eusebiu,//wt. EccL, I, VIII, 4.

67. Mt. 4, 23;9,35;10, 1.
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XXXII.

Deci Moisi, care a fost eel dintii dintre profe^i, a spus literalmente

acestea: „Nu va lipsi conducator din Iuda, nici indrumator din coapsele

lui, pina ce va veni Acela, Caruia I s-a rezervat; si El va fi asteptarea neamuri-

lor, Care va lega de vi{a de vie asinul Sau, spalind in singe de strugure imbra-

camintea Sa" 68
. Este, deci, treaba voastra de a cerceta cu exactitate si de a

afla pina cind a fost printre iudei conducator si rege unul dintre ei. Aceasta

s-a intimplat pina la aratarea lui Iisus Hristos, tnvajatorul nostru si Tilcuito-

rul profejiilor celor uitate, asa cum s-a prezis de catre dumnezeiescul Duh
Sfint profetic, prin Moisi, ca nu va lipsi conducator dintre iudei, pina cind

va veni Acela, Caruia I s-a rezervat regatul. Iuda este stramosul iudeilor,

de la care iudeii si-au primit si numele. Iar voi, dupa aratarea Lui, care a avut

loc, nu numai ca afi impara{it asupra iudeilor, ci a{i pus stapinire si pe

intregul lor pamint. Cuvintele: „E1 va fi asteptarea neamurilor" vor sa

arate ca oamenii de toate neamurile vor astepta ca El sa vina iarasi, ceea ce

putefi vedea cu ochii vostri ca se intimpla si puteji sa va convinge^i in fapt:

caci oamenii de toate neamurile asteapta pe Cel ce a fost rastignit in Iudeea,

dupa care, indata, pamintul iudeilor fiind cucerit de voi cu armele, a ajuns in

stapinirea voastra. Iar cuvintele: „Care va lega de vi{a de vie asinul sau,

spalind in singe de strugure imbracamintea sa" au fost un simbol lamuritor

de cele ce aveau sa se intimple lui Hristos si de cele ce aveau sa fie facute de

El insusi. Caci un minz de asina se gasea la intrarea intr-un sat, legat de o

vi{a de vie si pe acesta a poruncit atunci cunoscufilor Lui ca sa 1-1 aduca si

aducindu-I-1, suindu-Se pe el a stat, si asa a intrat in Ierusalim6 ' , unde se

gasea eel mai mare templu ai iudeilor, care, dupa aceea a fost distrus de voi;

si dupa aceasta a fost rastignit, pentru ca sa se implineasca restul profe^iei.

Caci cuvintele: „spalind in singe de strugure imbracamintea Sa" au fost

vestitoare de mai inainte ale patimirii pe care avea sa o sufere, curajind prin

singe pe cei ce aveau sa creada in El. Caci „imbracamintea" despre care

vorbeste Duhul eel dumnezeiesc, prin profetul, sint oamenii care cred in

El, in care locuieste saminja cea de la Dumnezeu-Cuvintul. Cuvintele ,,singe

de strugure" vor sa insemne ca Cel ce avea sa vina va avea singe, dar nu din

samin^a omeneasca, ci din puterea dumnezeiasca. Cea dintii putere dupa

Parintele tuturor si Stapinul Dumnezeu, este Fiul si Cuvintul Lui 70
. Despre

modul in care Acesta S-a intrupat si S-a facut om, va vom spune in cele

ce urmeaza. Caci dupa cum singele vi^ei de vie nu 1-a facut omul, ci Dumne-

68. Fac. 49, 10-11.
69. Mt. 21,lurm.
70. In. 1,4.
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zeu, tot asa a aratat ca si singele acesta nu s-a facut din samin^a omeneasca,

ci din puterea lui Dumnezeu, asa cum am spus mai inainte, Un alt profet,

Isaia, profetizind acelasi lucru cu alte cuvinte, a zis astfel: „Rasari-va o stea

din Iacob si o floare se va ridica din radacina lui Iessei; si neamurile vor

nadajdui in bra^ul Lui" 71
. Steaua cea stralucitoare care a rasarit si floarea

care s-a ridicat din radacina lui Iessei, este acest Hristos. El S-a nascut,

prin puterea lui Dumnezeu, dintr-o fecioara, care se tragea din saminja lui

Iacob, eel ce a fost parintele lui Iuda, care, asa cum am vazut, a fost

stramosul iudeilor. Cit priveste pe Iessei, care de-a lungul generafiilor a fost

fiul lui Iacob si al lui Iuda, el a fost, la rindul lui, protoparintele lui Hristos.

XXXIII.

Si, iarasi, asculta^i acum cum s-a profejit de catre Isaia ca El Se va

naste dintr-o fecioara. S-a spus asa: „Iata, Fecioara in pintece va lua si va

naste Fiu si-I vor da Lui numele „Dumnezeu cu noi" 72
. Caci cele socotite

de catre oameni de necrezut si cu neputin^a, pe acestea Dumnezeu le-a

vestit de mai inainte, prin Duhul eel profetic ca se vor intimpla, in asa fel

ca, atunci cind se vor intimpla sa nu fie necrezute, ci sa fie crezute prin

faptul ca ele au fost spuse de mai inainte 73
. Pentru ca nu cumva unii care nu

in^eleg profe^ia aratata, sa ne reproseze noua, ceea ce noi insine am
reprosat poe^ilor, care spun ca Zeus s-a napustit asupra femeilor impins de

placerile afrodisiace, vom incerca sa lamurim aceste cuvinte. Cuvintele „Iata

Fecioara in pintece va lua", nu inseamna ca Fecioara va concepe ca urmare

aunei impreunari omenesti; caci daca ar fi avut loc o impreunare omeneasca,

cu orisicine, ea nu ar fi mai fost fecioara; ci puterea lui Dumnezeu venind

asupra Fecioarei o a umbrit 74
si a facut-o, desi era fecioara, sa poarte in

pintece. Iar ingerul, care a fost trimis de Dumnezeu, in vremea aceea, i-a

binevestit ei, zicind: „Iata, vei concepe in pintece de la Duhul Sfint si vei

naste un Fiu, care se va chema Fiu al CeluiPrealnalt si-I vei pune numele
Iisus, caci El va mintui pe poporul Lui de pacatele lui" 75

, asa cum ne-au

inva^at despre Mintuitorul nostru Iisus Hristos cei ce ne-au pastrat toate

memoriile in legatura cu El si carora am crezut, deoarece Duhul eel profetic

a amintit si prin Isaia, eel menjionat mai inainte, asa cum am aratat, ca

Acesta Se va naste. Prin Duhul, deci, si prin puterea cea de la Dumnezeu,
nu este ingaduit sa in^elegem altceva, deck pe Cuvintul, Care este primul-

71. Is. 11, 1, 10;Num. 24, 17.

72.1s. 7,14;Mt. 1,23.
73. In. 14,29.
74. Lc. 1,35.
75. Lc. l,31-32;Mt. 1,20-21.
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nascut al lui Dumnezeu, asa cum Moisi, profetul eel mai inainte amintit,

a aratat. Si acesta, venind asupra Fecioarei si umbrind-o, a lasat-o insarcina-

ta, nu ca urmare a vreunei imperecheri omenesti, ci prin puterea lui Dumne-

zeu. Iar cuvintul „Iisus", care este un nume evreiesc, in limba greaca inseam-

na Mintuitor. Pentru aceasta si ingerul a zis, adresindu-se Fecioarei: „Si-I

vei pune numele Iisus; caci El va mintui pe poporul Lui de pacatele lor".

Cum ca cei ce profe^esc nu sint inspirari de nimeni altul decit de cuvintul

lui Dumnezeu, socotesc ca si voi insiva sinte^i de acord.

XXXIV.
Despre locul unde avea sa Se nasca El pe pamint, asculta^i ce a prezis

un alt profet, Miheea. El a zis astfel: „Si tu, Bethleeme, pamintul Iudei,

nu esti cu nimic mai prejos printre conducatorii lui Iuda; caci din tine va

ie§i conducatorul care va pastori pe poporul Meu" 76
. Iar Bethleemul este

un sat din {ara iudeilor, care se gaseste la treizeci si cinci de stadii de Ierusa-

lim. Aici S-a nascut Iisus Hristos, asa cum puteji afla din registrele de re-

censamint ale lui Cyrenius, care a fost eel dintii guvernator al vostru in

Iudeea.

XXXV.
Cum ca Hristos, dupa nasterea Sa, avea sa ramina necunoscut celorlal^i

oameni, pina la virsta barbariei, fapt care s-a si implinit, asculta^i cele pro-

fe^ite in legatura cu aceasta. Profe^ia spune: „Un copil s-a nascut noua si

un tinar ni s-a dat, a carui putere este pe umerii lui" 77
; iar lucrul acesta

aminteste de puterea crucii, pe care, atunci cind a fost rastignit, si-a pus

umerii sai, asa cum se va arata mai lamurit, in continuarea cuvintului nostru.

§i, iarasi, acelasi profet Isaia, inspirat de Duhul eel profetic, a zis:

„Intinsu-mi-am miinile mele asupra unui popor neascultator si contrazi-

cator, asupra celor ce merg pe o cale ce nu este buna. Ei cer de la mine

acum judecata si indraznesc sa se apropie de Dumnezeu" 78
. §i, iarasi,

prin alt profet, cu alte cuvinte, zice: ,,Strapuns-au miinile si picioarele

mele si asupra imbracamin|ii mele au aruncat sorri" 79
. Dar imparatul

si profetul David, eel ce a spus acestea, nu a patimit nimic din acestea.

Iisus Hristos, insa. §i-a intins miinile Sale, atunci cind a fost rastignit de catre

iudeii care-L contraziceau si spuneau ca El nu este Hristos. Caci, asa cum zice

profetul, tirindu-L, L-au asezat pe scaunul de judecata si I-au zis: Da-ne

raspuns la judecata ! Iar cuvintele: ,,Strapuns-au miinile si picioarele Mele",

76.Mih. 5,2;Mt. 2,6.
77.1s. 9,6.
78.1s. 65, 2; 58, 2.

79. Ps. 21, 17, 19.
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au fost o explicare a piroanelor celor infipte in miinile si picioarele Ltd, pe

cruce. Dupa rastignire, cei ce L-au rastignit au tras la sor^i imbracamintea

Lui si au imparpt-o intre ei
80

. Cum ca acestea asa s-au intimplat, o putefi

afla din actele care s-au incheiat pe vremea lui Pontius Pilat. Ca sa aratam

cum ca s-a profe^it in chip lamurit ca EI va intra in Ierusalim calare pe un

minz de asina, ne vom folosi de cuvintele profe^iei unui alt profet, Sofonia8
'

.

Ele suna in chipul urmator: „Bucura-te, foarte, fiica Sionului, propovaduies-

te cu glas mare, fiica Ierusalimului ; caci iata, imparatul tau vine la tine,

blind si calare pe asin si pe minz de asina, care nu a fost supus la jug".

XXXVI.
Cind auzi^i cuvintele profejilor exprimate ca din partea lor, sa nu

socotiji ca ele au fost graite de catre acesti oameni inspira^i, ci de Cuvintul

eel dumnezeiesc, care i-a pus in miscare. Caci El spune uneori, in chip de
prevestire, cele ce se vor intimpla, alteori vorbeste ca din partea Stapinului

tuturor si Parintelui Dumnezeu, alteori din partea lui Hristos si, in fine,

alteori din partea popoarelor care raspund Domnului sau Parintelui Sau.

Lucrul acesta se poate vedea si la scriitorii vostri; caci in timp ce unul §i

acelasi este eel care scrie toate, el aduce in scena mai multe persoane care

discuta intre ele. Lucrul acesta neputindu-1 injelege iudeii care au in miinile

lor carple profe^ilor, nu au recunoscut pe Hristos nici chiar atunci cind a

venit, ci si pe noi care spunem ca a venit si dovedim ca El a fost rastignit

de ei, asa cum s-a propovaduit de mai inainte, ne urasc din toate puterile lor.

XXXVII.
Dar, pentru ca si lucrul acesta sa va fie voua lamurit, va vom arata ca

urmatoarele cuvinte, exprimate de catre profetul Isaia, eel mai inainte

amintit, sint spuse ca din partea Parintelui: ,,Boul a cunoscut pe eel ce 1-a

dobindit si asinul, ieslea stapinului sau; dar Israel nu M-a cunoscut si

poporul Meu nu M-a in^eles. Vai, neam pacatos, popor plin de pacate,

samin^a rea, fii nelegiui^i; a^i parasit pe Domnul" 82
. §i iara§i, in alt loc,

cind acelasi profet spune deopotriva din partea Parintelui: „Ce casa Mi-ap

zidit ? zice Domnul. Cerul este scaunul Meu si pamintul asternut picioarelor

Mele" 83
. §i iarasi, in alta parte: ,,Lunile cele noi si sabatele voastre le

uraste sufletul Meu si nu suport marea voastra zi de post si repaosul vostru;

80. Mt. 27,35.
81. Cuvintele profefiei care urmeaza nu apar^in lui Sofonia, ci sint reproduse din

profetul Zaharia, 9, 9;Cf. Mt. 21, 5.

82.1s. 1,3-4.
83.1s. 26. 1.
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si nici atunci cind ve{i veni sa va arataji Mie, nu va voi asculta pe voi.

Miinile voastre sint pline de singe. Chiar de-Mi aduce^i floare de faina si

tamiiere, acestea constituie pentru Mine un lucru de scirba: nu vreau grasi-

mea mieilor si singele taurilor. Cine a cerut acestea din miinile voastre ?

Ci, mai degraba, dezleaga orice legatura de nedreptate, rape constringerile

schimburilor silite, acopera pe eel fara de adapost si pe eel gol, imparte cu

eel infometat piinea ta" 84
. De aici putefi in^elege ce fel sint inva^aturile

pe care ni le dau profe^ii, in numele lui Dumnezeu.

XXXVIII.

Iar atunci cind Duhul profetic graieste ca din partea lui Hristos, el

zice astfel: „lntinsu-Mi-am miinile Mele asupra unui popor neascultator si

contrazicator, asupra celor ce merg pe o cale ce nu este buna" 8S
. §i, iarasi:

„Pus-am spatele Meu spre biciuiri si obrajii Mei spre lovituri, iar fa^a Mea nu

o am intors de la rusinea scuipaturilor. $i Domnul a fost ajutatorul Meu;

pentru aceasta nu M-am rusinat, ci am pus fa$a Mea ca o stinca solida si

am cunoscut ca nu voi fi rusinat, pentru ca Cel ce Ma indreptajeste Se

apropie" 86
. $i, iarasi, atunci cind spune: „Ei au pus la sorfi imbracamintea

Mea si Mi-au pironit picioarele si miinile. Iar eu M-am culcat si am adormit

si m-am sculat, ca Domnul va avea grija de Mine" 87
. $i, iarasi, atunci cind

zice: „Grait-au intru buzele lor, miscat-au din cap, zicind: ,,Mintuiasca-se

pe sine insusi" 88
. Cum ca toate acestea s-au facut de iudei lui Hristos,

puteji afla. Caci in timp ce El era rastignit, iudeii isi miscau buzele si

dadeau din cap, zicind: „Cel ce a inviat mor^ii, sa se mintuiasca pe sine

insusi" 89
.

XXXIX.
Atunci cind Duhul profetic vorbeste, profe^ind cele viitoare, el zice

astfel: „Caci din Sion va iesi o lege si Cuvintul Domnului din Ierusalim si va

judeca in mijlocul neamurilor si va da la iveala mult popor. $i vor face din

sabiile lor fiare de plug si din lancile lor furci si nu va mai ridica un neam
asupra altui neam sabia si nu vor mai inva^a sa se razboiasca" 90

. $i, ca

asa s-a intimplat, pute^i sa va convingeji. Caci de la Ierusalim au pornit

84.1s. 1, 11-15;58,6.
85.1s. 65,2.
86.1s. 50,6-8.
87. Ps. 21, 19,17; 3, 6
88. Ps. 21,9.
89. Mt. 27,39-43.
90. Is. 2, 3-4.
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in lume un numar de doisprezece barbap, si acestia niste oameni simpli91
,

care nu puteau vorbi, dar care, prin puterea lui Dumnezeu, au vestit intregu-

lui neam omenesc ca au fost trimisi de Hristos ca sa inve^e pe to^i cuvintul

lui Dumnezeu; si noi, care odinioara ne ucideam unii pe al^ii, nu numai ca

nu ne luptam impotriva dusmanilor, ci, pentru a nu min^i si a nu insela pe

judecatorii nostri, marturisind pe Hristos noi murim cu bucurie. Ar fi cu

putinja ca, in asemenea cazuri sa facem si noi ceea ce spune zicala: „Limba

a jurat, dar sufletul a ramas in afara juramintului" 92
. Desigur ca ar fi ceva

de ris ca, in timp ce aceia care cad de acord cu voi se inroleaza ca solda^i

ai vostri, imbra^isind marturisirea voastra, mai presus de via^a lor, de

parin^ii lor, de patria lor si de tofi cei familiari ai lor, cu toate ca voi nu le

putep procura nici o recompense nestricacioasa pentru aceasta, noi, care

sintem indragostiji de nestricaciune, sa nu suferim, la rindul nostru, toate,

pentru a primi cele dorite, de la Cel ce singur este in stare sa ni le dea.

XL.

Asculta^i acum si cele ce s-au spus mai inainte despre cei ce vor pro-

povadui invajatura Lui si care au anunjat aratarea Lui, regele profet,

amintit mai inainte, fiind acela care a spus prin Duhul eel profetic: „Ziua

varsa zilei cuvint si noaptea vesteste nop^ii cunostinja. Nu sint graiuri,

nici cuvinte, ale caror glasuri sa nu se auda. In tot pamintul a iesit sunetul

lor si la marginile pamintului, cuvintele lor. In soare si-a asezat cortul Sau

§i El, intocmai ca un mire, iesind din camara Sa, Se va bucura intocmai ca

un gigant care-si urmeaza calea Sa" 93
. Pe linga acestea, am socotit cu cale

ca este un lucru bun si cuvenit, ca sa va amintim si de alte cuvinte, care au

fost profe^ite de catre acelasi David, din care sa pute^i afla cum indeamna

Duhul eel profetic pe oameni sa traiasca, si cum anun^a coali^ia care s-a

facut de catre Irod, regele iudeilor, de iudei insisi si de catre Pilat, care a

fost guvernatorul vostru la ei, impreuna cu ostasii lui, impotriva lui Hristos,

si cum avea sa fie EI crezut de catre oamenii din toate neamurile; cum
Dumnezeu ll numeste pe El Fiu si-I fagaduieste ca-I va supune pe to^i

vrajmasii, asa cum demonii, in ceea ce-i priveste, incearca sa scape de

puterea Parintelui tuturor si Stapinului Dumnezeu si de cea a lui Hristos si

cum Dumnezeu cheama pe to|i la pocain^a, mai inainte de a veni ziuajude-

ca^ii. Caci s-a zis asa: ,,Fericit barbatul, care nu a mers in sfatul necredincio-

silor si nu a stat in calea pacatosilor si pre scaunul celor nedrep^i nu a statut,

ci in legea Domnului este voia lui si in legea Lui va judeca ziua si noaptea.

91.Fapte4, 13.

92. Euripide, Hippolyte, vers. 607.
93. Ps. 18,3-6.
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§i va fi intocmai ca un arbore plantat la marginea apelor, care-si va da roada

la timpul sau si frunza lui nu va cadea si toate cite va face ii vor prospera

lui. Nu tot asa, necredinciosii, nu tot asa; ci intocmai ca praful, pe care

vintul il smulge de pe fa^a pamintului; pentru aceasta, cei necredinciosi nu

vor invia la judecata si nici pacatosii in sfatul celor drep^i, pentru ca stie

Domnul calea drepplor, iar calea celor necredinciosi se va pierde" 94
. Pentru

ce au frematat neamurile si popoarele au cugetat cele desarte ? Au fost de

fa{a regii pamintului si conducatorii s-au adunat laolalta, impotriva Domnu-
lui si impotriva Hristosului Sau, zicind: Sa rupem legaturile lor si sa

lepadam de la noi jugul lor. Cel ce locuieste in ceruri va ride de ei si Domnul
Isi va bate joe de ei; atunci va vorbi catre ei intru minia Lui si intru urgia

Lui ii va tulbura pe ei. Iar Eu am fost pus de El imparat in Sion, muntele

eel sfint al Lui, pentru a vesti porunca Domnului. Domnul a zis catre Mine:

Fiul Meu esti Tu, Eu astazi Te-am nascut. Cere de la Mine, si-Ti voi da "Tie

neamuri spre mostenire si spre stapinire marginile lumii. Tu ii vei pastori

cu toiag de fier si-i vei zdrobi cape vasele olarului. Si acum, regilor, in^elep^i-

{i-va, inva^a^i-va to{i cei ce judecaji pamintul. Sluji^i Domnului cu frica

si va bucuraji de El cu cutremur. Tine^i-va de inva^atura, ca nu cumva

Domnul sa Se minie si sa va pierde^i de la calea cea dreapta, cind se va

aprinde repede minia Lui. Fericiji sint top cei ce se incred in El" 9S
.

XLI.

Si, iarasi, printr-o alta profefie, Duhul eel profetic anun^ind prin

acelasi David ca, dupa ce va fi rastignit, Hristos va imparap, a zis astfel:

„Cinta{i Domnului tot pamintul si vesti^i zi cu zi mintuirea Lui; ca mare

este Domnul si vrednic foarte de lauda; El este infricosator mai presus decit

to^i zeii. Caci to^i zeii neamurilor sint niste idoli ai demonilor, in timp ce

Dumnezeu a facut cerurile. Slava si lauda este inaintea fe^ei Lui si putere si'

splendoare in locul sfin^eniei Lui. Da^i Domnului, Parintelui veacurilor,

slava. Luafi har si intra^i inaintea fefei Lui si va inchina^i in curjile Lui cele

sfinte. Tot pamintul sa se teama de fa{a Lui; sa se $ina tare si sa nu se

clinteasca. Cei dintre neamuri sa se bucure: Domnul a imparafit" de pe

lemn96
.

XLII.

Atunci cind Duhul eel profetic arata cele ce urmeaza sa se intimple,

ca si cum s-ar fi intimplat, asa cum aji putut vedea si in cele spuse mai

94. Ps. 1.

95. Ps. 2.

96. I Par. 16, 23, 25-31 ; Ps. 96, 1-10.
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inainte, pentru ca lucrul acesta sa nu produca vreo contrazicere la cei ce se

vor intilni cu el, vom cauta deopotriva sa-1 lamurim. Evenimentele cunoscu-

te in genere ca se vor intimpla, le prezice ca deja implinite ; iar ca asa trebuie

acceptat acest lucru, Up aten^i cu mintea la cele ce va voi spune. David a

spus cele aratate mai inainte, cu o mie cinci sute de ani mai inainte ca

Hristos, facindu-Se om, sa fie rastignit si nimeni dintre cei de mai inainte

de El nu a fost rastignit pentru ca sa aduca bucurie neamurilor, dar nici

dupa El. Iar Iisus Hristos al nostru, fiind rastignit si murind, a inviat si

urcindu-Se la cer, impara^este, iar bucuria celor propovaduite de EI, prin

apostoli este la toate neamurile care asteapta nestricaciunea cea fagaduita

de El.

XLIII.

Pentru ca nu cumva unii sa creada, din cele spuse de noi mai inainte,

ca noi zicem ca cele ce se intimpla au loc printr-o necesitate a destinului,

fiind cunoscute de mai inainte pentru faptul ca de mai inainte au fost spuse,

vom cauta sa lamurim si acest lucru. Prin profe^i am aflat si declaram ca

este adevarat, ca pedepsele si chinurile, ca si rasplatirile cele bune, se vor

da potrivit cu faptele fiecaruia. Deoarece, daca nu ar fi a?a, ci totul s-ar

intimpla potrivit destinului, atunci nu ar mai exista nici libertate personala.

Caci daca de la destin ar fi cineva bun si altcineva rau, atunci nici eel dintii

nu ar fi demn de lauda, nici eel de pe urma nu ar fi demn de blam. §i, iarasi,

daca neamul omenesc nu ar avea puterea de a fugi de cele rusinoase si de

a alege cele bune prin propria sa alegere libera, atunci el ar fi nevinovat de

faptele pe care le face, oricum ar fi acestea. Dar, faptul ca omul prin libera

lui alegere savirseste uneori cele bune, iar alteori gresegte, iata cum putem

dovedi. Noi vedem ca unul si acelasi om in savirsirea faptelor sale trece de la

o extremitate la alta. Dar daca el ar fi de la destin sau rau sau bun, atunci el

nu s-ar mai arata in stare sa savirseasca lucruri contrare si, in felul acesta,

sa se schimbe de mai multe ori. $i atunci nu ar mai fi unii buni si al^ii rai,

pentru ca, in cazul acesta am arata ca destinul este cauza atit a celor bune,

cit si a celor rele si ca el lucreaza impotriva sa, sau ca ar putea parea adeva-

rat ceea ce am spus mai inainte97 , ca atit virtutea, cit si rautatea nu inseam-

na nimic, ci ca ele sint socotite ca o simpla parere: ceea ce, asa cum arata

rariunea adevarata, constituie cea mai mare impietate si nedreptate. Noi

zicem, insa, ca destin inevitabil este acesta: celor ce aleg cele bune, recom-

pensele cele vrednice si, de asemenea, celor ce aleg cele potrivnice, pedepsele

cele vrednice. Caci Dumnezeu nu a facut pe om ca pe celelalte fapturi,

bunaoara, ca arborii si ca patrupedele, care nu pot savirsi nimic cu voin^a

97. A se vedea capit. XXVIII. 4.
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lor libera; deoarece nu ar fi mai fost vrednic nici de rasplata si nici dc

lauda, in cazul cind el nu ar fi ales cu de la sine putere binele si nici daca

ar fi fost rau, nu ar fi putut primi pe buna dreptate pedeapsa, nefiind de la

sine asa si neputind fi altceva decit este.

XLIV.

Cel ce ne-a inva^at pe noi acestea a fost Duhul eel profetic, Care ne-a

spus prin Moisi ca i s-a zis de catre Dumnezeu celui dintii om creat, acestea:

„Iata, inaintea fe^ei tale este binele si raul; alege binele" 98
. Si, iarasi,

prin Isaia celalalt profet, in legatura cu aceasta, se spune ca s-a zis, ca din

partea Parintelui tuturor si Stapinului Dumnezeu, acestea: „Spala{i-va,

deveni^i cura^i, indeparta^i rautatea din sufletele voastre, inva^a^i-va sa

facefi binele, faceji judecata orfanului si indrepta{i$i pe vaduva si veni^i

sa stam de vorba, zice Domnui. Si de vor fi pacatele voastre ca purpura,

ca lina le voi albi, iar de vor fi stacojii, ca zapada le voi albi. Si, de ve\i

vrea si Ma ve^i asculta, bunata^ile pamintului ve{i minca; iar de nu Ma ve\i

asculta, sabia va va minca. Caci gura Domnului a vorbit acestea" " . Cuvinte-

le ,,sabia va va minca" nu inseamna ca cei ce nu vor da ascultare vor fi ucisi

cu sabiile, ci sabia lui Dumnezeu este focul a carui prada vor deveni cei ce

au ales sa faca acele rele. Pentru aceasta zice ,,sabia va va minca". ,,Caci

gura Domnului a vorbit acestea". Caci daca ar fi vorbit despre sabia care taie

si ucide de indata, nu ar mai fi zis ,,va va minca". Incit si Platon, atunci cind

zice: ,,Vina este a celui ce alege, iar Dumnezeu nu este vinovat cu nimic",

a spus-o luind aceasta de la profetul Moisi; caci Moisi este mai vechi decit

toyi scriitorii de la elleni. Si toate cite atit filozofii cit si poe^ii le-au spus,

in legatura cu nemurirea sufletului, sau pedepsele cele de dupa moarte sau

despre contemplarea lucrurilor ceresti, sau despre alte inva^aturi asemana-

toare, au putut sa le in^eleaga si sa le explice, luind principiile acestora de

la profe^i. De aceea, la to{i ele apar ca niste semin^e de adevar; iar atunci

cind spun lucruri contrare unul altuia, ei se vadesc ca nu le-au in^eles exact.

Incit atunci cind spunem ca cele viitoare au fost prezise, noi nu sus{inem ca

ele se savirsesc printr-o necesitate a destinului, ci ca, Dumnezeu fiind de mai

inainte cunoscator al celor ce urmeaza sa fie facute de to{i oamenii si

hotarirea Lui fiind de a rasplati pe fiecare dintre oameni dupa valoarea

faptelor lui si de a raspunde celor savirsite impotriva lui, dupa gravitatea lor,

arata de mai inainte, prin Duhul eel profetic, cele ce vor sa fie, pentru ca

cei din neamul omenesc sa in^eleaga si sa-si aminteasca intotdeauna, aratind

98.Deut. 30, 15, 19.

99.1s. 1, 16-20.
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solicitudinea si purtarea Lui de grija fa^a de ei. Prin ac^iunea demonilor celor

rai, s-a hotarit pedeapsa cu moartea impotriva celor ce vor citi car^ile lui

Hystaspe, sau ale Sibyllei, sau ale profe^ilor, pentru ca prin frica sa-i impiedice

pe oamenii care s-ar ocupa cu ele sa ia cunostin^a de cele bune si sa-i {ina in

stapinirea lor, ca sa-i slujeasca: ceea ce, pina in sfirsit, nu au putut face.

Dar noi, nu numai ca le citim fara de teama, ci, dupa cum vede$i, le aducem

si la cunostinja voastra, cunoscind ca ele se vor arata placute tuturor.

Jj>i chiar daca numai pe pufini dintre voi ii vom putea convinge de aceasta,

va fi pentru noi un cistig cit se poate de mare. Caci rasplata noastra, pe care

o vom primi de la Stapinul nostru, va fi aceea a unor buni lucratori.

XLV.
Despre aceea ca Dumnezeu, Parintele tuturor, avea sa aduca pe Hristos

in cer; dupa invierea Lui din morp si sa-L {ina acolo pina ce va avea sa calce

in picioare pe demoni, vrajmasii Lui, si pina ce va avea sa se completeze

numarul celor buni si virtuosi cunoscuji de El de mai inainte, pentru care nu

a lasat inca sa se intimple conflagra^iunea generala, asculta^i cele spuse de

catre profetul David. lata cuvintele lui: „Zis-a Domnul, Domnului meu:

$ezi de-a dreapta Mea, pina ce voi pune pe vrajmasii Tai asternut picioarelor

Tale. Toiag de putere I^i va trimite Tie Domnul din Ierusalim si stapineste

in mijlocul vrajmasilor Tai. Cu Tine va fi conducerea in ziua puterii Tale,

in stralucirea sfin^ilor Tai. Din pintece, mai inainte de luceafar Te-am

nascut" 100
. Cuvintele: „Toiag de putere I^i va trimite Tie Domnul din

Ierusalim" sint prevestitoare ale cuvintului celui puternic, pe care apostolii

Lui, iesind din Ierusalim le-au propovaduit pretutindenea si, cu toate ca s-a

stabilit pedeapsa cu moartea impotriva celor ce inva^a, sau chiar numai

marturisesc numele lui Hristos, noi pretutindeni imbra^isam acest nume si-1

propovaduim. Iar daca si voi ve^i lua in considerate cuvintele noastre ca

niste vrajmasi, nu vep putea face nimic mai mult, asa precum am spus101
,

decit sa ne ucidep; ceea ce noua nu ne aduce nici o paguba. Voua, in schimb,

si tuturor celor ce ne vrajmasesc pe nedrept si nu se pocaiesc, va va aduce

pedeapsa vesnica, prin foe.

XLVI.
Pentru ca vreunii, procedind fara de judecata, sa spuna in vederea

rasturnarii celor invajate de noi ca Hristos, dupa parerea noastra, S-a nascut

100. Ps. 109, 1-3.
101. A se vedea capit. II, 4 $i XI, 2.
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cu o suta cincizeci de ani mai inainte, pe vremea lui Cyrinius si ca a invafat,

ceea ce spunem noi ca a invajat, mai tirziu, in timpul lui Pontius Pilat si sa

nu invoce ca to|i oamenii de mai inainte ar fi nevinovafi, oprindu-ne aici

vom cauta sa lamurim sj aceasta dificultate. Hristos este primul-nascut al

lui Dumnezeu, Cuvintul Sau, la Care participa to^i oamenii: iata ce am
invajat $i ce am declarat. Cei ce au viejuit potrivit Cuvintului, sint cre^tini,

chiar daca au fost socotip atei. Astfel au fost, bunaoara, laelleni: Socrates

§i Heraclit $i cei asemenea lor, iar la barbari: Abraam §i Anania, Azaria,

Misail §i Hie 102 §i alpi mulp, ale caror nume §i fapte fiind prea multe ca

sa le in§iram aici, renun^am la ele. De asemenea, cei ce au trait mai inainte

impotriva Cuvintului au fost ni§te vicio^i §i vrajmasj ai lui Hristos § i ucigasj

ai celor ce au trait cu Cuvintul. Iar cei ce au trait §i traiesc cu Cuvintul sint

cre§tini: ei sint fara de teama ?i netulbufaji de nimic. Pentru care motiv,

prin puterea Cuvintului, dupa voia Parintelui tuturor sj Stapinului Dumne-
zeu, El S-a nascut ca om din Fecioara $i a fost numit Iisus, iar dupa ce a fost

rastignit si dupa ce a murit, a inviat §i S-a suit la cer; din toate cele spuse

pina acum, eel ce este cu mintea intreaga va putea infelege. Nefiind necesar

acum sa insistam pentru dovedirea celor de mai sus, vom trece sa infapsam

dovezile cele mai urgente pentru momentul de fa{a.

XLVII.

Ascultap, deci, cele spuse de Duhul eel profetic, in legatura cu devasta-

rea pamintului iudeilor. Aceste cuvinte s-au spus ca din partea popoarelor

cuprinse de uimire cu privire la cele intimplate. Iata-le: „Devenit-a pustiu

Sionul, precum pustiu a devenit Ierusalimul ; casa, sanctuarul nostru, spre

blestem, iar slava pe care au binecuvintat-o parinpi no^tri a ajuns prada

flacarilor §i au cazut toate podoabele ei. Si asupra tuturor acestora ai

rabdat §i ai tacut §i ne-ai umilit foarte" 10
? De faptul ca Ierusalimul a fost

pustiit, precum s-a spus de mai inainte ca se va intimpla, sintep convinsj

cu topi. In legatura cu pustiirea lui $i cu faptul de a nu se ingadui nimanui

sa mai locuiasca in el, s-a mai. spus prin profetul Isaia sj urmatoarele:

„Pamintul lor este pustiu; inaintea ochilor lor vrajmasji lor il maninca si

nu este nimeni dintre ei, care sa locuiasca in el" 104
. Voi cunoastep cu

exactitate ca se pazeste de catre voi ca nici un iudeu sa nu fie in Ierusalim

si ca s-a hotarit pedeapsa cu moartea pentru iudeul prins ca a intrat acolo.

102. Sa nu ne surprinda ca sfintul Iustin aseaza aici pe Abraam, Anania, Azaria,

Misail si Hie printre barbari, caci el vorbeste dupa mentalitatea curenta de atunci, ca

,,tot ceea ce nu este elin, este barbar".

103.1s. 64, 10-12.
104.1s. l,7;Icr. 2, 15.
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XLVIII.

Ca Hristos al nostru va vindeca toate bolile sj va invia pe morri, s-a

profept, de asemenea. Ascultari cele spuse. Acestea sint urmatoarele: ,,La

venirea Lui, ologul va sari ca cerbul, iar limba celor mufi va fi bine graitoare;

orbii vor vedea, leprosii vor fi vindeca^i, iar mor^ii vor invia si vor

umbla" 10s
. Ca El a savirsit niste astfel de lucruri, va puteri informa din

actele care s-au incheiat in vremea lui Ponriu Pilat. Iar ca s-a vestit de mai

inainte de catre Duhul eel profetic, ca El va fi dat morpi, impreuna cu

oamenii cei ce nadajduiesc in El, ascultafi din cele ce s-au spus prin Isaia.

Acestea sint urmatoarele: ,,Iata cum dreptul a murit fi nimeni nu in^elege

acest lucru in inima lui; si oamenii cei drep^i sint ucisi si nimeni nu-si da

socoteala de aceasta. Din fa^a nedreptarii eel drept a fost ridicat si va fi

in pace mormintul lui. El a fost ridicat din mijloc" 106
.

XLIX.

§i, ca s-a zis, iarasi, prin acelasi profet Isaia ca popoarele neamurilor

care nu L-au asteptat I se vor inchina Lui, iar iudeii, care L-au asteptat

intotdeauna, nu-L vor cunoaste atunci cind va veni, iata cuvintele care au

fost spuse, ca din partea lui Hristos. Acestea sint urmatoarele: „M-am facut

lamurit celor care nu intrebau de Mine; am fost gasit de cei ce nu Ma cautau.

Zis-am: Iata-Ma ! neamurilor care nu chemau numele Meu. Intinsu-Mi-am

miinile Mele asupra unui popor neascultator si contrazicator, asupra celor ce

merg pe o cale ce nu este buna, ci in urma pacatelor lor" 107
. ,,Poporul care

a^i^a ura impotriva Mea" 108
. Caci iudeii, care aveau profe^iile si care

a^teptau intotdeauna pe Hristos 109 , atunci cind El a venit in lume, nu numai

ca L-au ignorat, ci L-au dat chiar morrii; iar cei de alte neamuri, care nu au

auzit nici o data ceva despre Hristos, pina cind apostolii Lui, care au pornit

de la Ierusalim au anunjat cele in legatura cu El §i au transmis profepile, in

urma predicii apostolilor, umplindu-se de bucurie si de credin^a, s-au lepadat

de idoli si s-au devotat Dumnezeului celui nenascut, prin Hristos. Cum ca

erau de mai inainte cunoscute calomniile acestea, care aveau sa se spuna

impotriva celor ce marturisesc pe Hristos §i ca aveau sa fie ni§te nenoroci^i

cei ce-L defaimeaza si care zic ca este bine sa se pastreze vechile obiceiuri,

105.1s. 35, 5-6;Mt. 11,5.
106.1s. 57, 1-2.
107. Is. 65, 1-2.
108. Is. 65,3.
109. Fapte, 13,27,48.
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asculta^i cele spuse pe scurt de Isaia. Acestea sint urmatoarele: ,,Vai celor

ce spun ca dulcele este amar si amarul dulce" '
'
°

.

L.

Cum ca facindu-Se om pentru noi, a rabdat sa patimeasca si sa fie

batjocorit si cum ca iarasi va veni cu slava, asculta^i profe^iile care au fost

spuse cu privire la acestea.' Acestea sint urmatoarele: „Pentru care au dat

mor^ii sufletul Sau si a fost socotit cu cei fara de lege;dar El a luat asupra Sa

pacatele multora §i celor nelegiui^i vafi ispasjre1 n .Caci,iata,servul Meu va

injelege si va fi inal^at si va fi slavit foarte. Asa cum mul^i se vor mira de Tine,

tot asa chipul Tau va fi nesocotit de catre oameni si slava Ta nesocotita de

oameni; dar tot asa neamuri multe se vor minuna, iar imparafii vor ramine

muji, pentru ca cei carora nu li sa vestit despre El vor vedea si cei care nu

au auzit despre El, vor in^elege 1 12
. Doamne, cine a crezut auzului nostru? Si

bra^ul Domnului cui s-a descoperit ? Vestitu-L-am inaintea Lui ca pe o

odrasla, ca pe o radacina in pamint insetat. El nu are nici chip, nici slava;

si L-am vazut, si nu avea nici chip, nici frumuse^e, ci chipul Lui era mize-

rabil si parasit de catre oameni. Un om, care se gaseste in suferin^a si stie

sa suporte slabiciunea, ca Si-a intors fa^a Lui, a fost dispre|uit si nu s-a

{inut seama de El. Acesta pacatele noastre le poarta si pentru noi sufera

durerea, iar noi am socotit ca El se gaseste in suferin^a, in durere si in chin.

El, insa, a fost ranit pentru nelegiuirile noastre si a aratat slabiciune pentru

pacatele noastre; inva^atura pacii a fost peste El si cu loviturile Lui noi

ne-am vindecat. To{i ne-am ratacit intocmai ca niste oi; omul s-a ratacit

de la calea lui; siL-a dat pe El pentru pacatele noastre, iar El, pentru ca a

suferit, nu Si-a deschis gura Lui. Ca o oaie, spre junghiere, S-a adus si ca un
miel fara de glas inaintea celui ce-1 tunde, tot asa nu-Si deschide gura Sa.

Intru umilin^a Lui judecata Lui s-a ridicat" ll3
. Deci, dupa rastignirea Lui,

chiar si cunoscu^ii Lui sau indepartat de El, renegindu-L; iar mai pe urma,

inviind si aratindu-Se lor si staruind asupra profe^iilor in care se arata ca

toate acestea aveau sa se intimple, i-a inva^at pe ei
1 M

, iar acestia vazindu-L

inal^indu-Se la cer si crezind in El si luind puterea cea trimisa lor de catre

El 1 ls imprastiindu-se in tot neamul oamenilor, au propovaduit acestea si au

primit numele de apostoli.

110. Is. 5,20.
111. Is. 53, 12.

112.1s. 52, 13-15.
113.1s. 53, 1-8.
114. Lc. 24,44-46.
115. Fapte 1,8-9.
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LI.

!Si pentru ca Duhul eel profetic sa ne arate noua ca Cel ce a patimit

acestea Isi are neamul Sau cu neputinfa de povestit si imparafeste asupra

vrajmasilor, a spus astfel: „Iar neamul Lui cine-L va spune ? Ca se ia de pe

pamint via{a Lui si de pe urma nelegiuirilor lor a venit la moarte. §i voi da

pe cei rai in locul mormintului Sau si pe cei boga^i in locul mor^ii Lui,

pentru ca El nu a facut pacat si nici viclesug nu s-a gasit in gura Lui. §i

Domnul vrea sa-L curate de rana Lui. De va ve{i stradui sa nu pacatui^i,

sufletul vostru va vedea saminfa de viafa indelungata. §i Domnul vrea sa

scoata din durere sufletul Lui, sa-I arate lumina, sa-I formeze in^elepciu-

nea, sa indrepta^easca pe acest drept, care bine a slujit celor mul^i si care va

lua asupra lui pacatele noastre. Pentru aceasta, El va mosteni pe mul^i si va

impar^i prazile celor putemici, pentru care a fost dat morjii sufletul Sau

si a fost socotit cu cei fara de lege, in timp ce El a purtat pacatele multora

si pentru faradelegile lor El S-a dat" II6
. Iar ca El, asa precum s-a prezis,

avea sa Se inal^e si la cer, ascultafi acum. S-a spus astfel: „Ridica{i-va,

porji ale cerurilor, deschidep-va, ca sa intre imparatul slavei. Cine este

imparatul acesta al slavei ? Domnul eel tare, Domnul eel puternic" IX1
. Cum

ca si din ceruri va avea sa vina cu slava, auzi^i si cele spuse in privin^a

aceasta, prin profetul Ieremia118 . Acestea sint: ,,Iata, ca un Fiu al omului

vine pe norii cerului si ingerii Lui, impreuna cu El".

LII.

Deoarece, deci, am dovedit ca toate cele intimplate in trecut au fost

profe^ite de catre profe^i mai dinainte de a fi ele, este necesar ca si cu privire

la cele ce au fost deopotriva profejite ca vor avea sa se intimple in viitor sa

avem incredere ca ele se vor intimpla. Caci in acelasi chip in care

s-au intimplat, cele veslite de mai inainte ca se vor intimpla, desi erau

necunoscute, tot asa si celelalte, chiar daca sint necunoscute si nu li se poate

da crezare, se vor intimpla. Astfel, profejii au vestit de mai inainte doua

veniri ale lui Hristos: una, cea care a fost deja, ca a unui om dispre^uit si

patimitor, iar a doua oara va avea loc atunci cind El va veni cu slava din

ceruri, impreuna cu ostirea Lui ingereasca si cind va invia trupurile tuturor

oamenilor care au fost vreodata si va imbraca pe cele ale celor vrednici in

nestricaciune, iar pe acelea ale celor nedrep^i le va trimite in focul eel

vesnic, ca sa se chinuiasca de-a pururea, laolalta cu demonii cei rai.

Iar ca acestea au fost profe^ite de mai inainte ca se vor intimpla, va vom

116.1s. 53,8-12.
117. Ps. 23,7-8.
118. Citatul care urmeaza nu este din profetul Ieremia, ci din profetul Daniel 7,

13;Cf. Mt. 25,31.
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dovedi mai jos. Astfel, prin profetul Iezechiel s-a spus: „Se va aduna laolalta

incheietura linga incheietura §i os linga os §i pe linga ele va create carne. SJ

tot genunchiul se va pleca inaintea Domnului si toata limba se va marturisi

Lui" 119
. In ce fel de suferin^a si de pedeapsa se vor gasi cei nedrepji,

asculta^i deopotriva cele ce s-au spus in legatura cu aceasta. S-a spus asa:

„Viermele lor nu va inceta si focul lor nu se va stinge" 120
. §i atunci ei se

vor pocai, dar aceasta nu le va mai fi de nici un folos. Ceea ce vor face si vor

spune mulpmile iudeilor cind II vor vedea pe El venind intru slava, prin

profetul Zaharia s-a spus asa, in forma de profejie: ,,Voi porunci celor patru

vinturi sa adune pe copiii cei impra:stia$i; voi porunci vintului de miaza-

noapte sa-i aduca $i vintului de miazazi sa nu-i impiedice 121
. 5j>i atunci, in

Ierusalim va fi geamat mare; geamat nu din guri sau din buze, ci geamat din

inima §i nu-si vor mai sfisia vesmintele lor, ci cugetele lor. Se vor tingui trib

catre trib si atunci vor vedea pe Acela pe care L-au impuns 122
sj vor zice:

,,Pentru ce, Doamne, ne-ai ratacit de la calea Ta ? Slava pe care au

binecuvintat-o parinpi no^tri facutu-s-a noua spre defaimare" 123
.

LIII.

De§i am mai putea sa va aducem multe alte profe^ii, ne oprim aici,

socotind ca ?i acestea sint suficiente spre incredin^area celor ce au urechi

de auzit $i de in^eles
124

. Ei vor putea sa vada de aici ca, spre deosebire de

acei facatori de basme cu privire la a§a-zi§ii fii ai lui Zeus, noi nu numai

graim pur si simplu despre cele ale credin^ei noastre, ci avem si cu ce le

dovedi. Caci in virtutea carei ra^iuni omenesti ne-am putea convinge noi

despre un om rastignit ca este primul-nascut al Dumnezeului celui nenascut

si ca El va face judecata intregului neam omenesc, daca nu am gasi marturii

propovaduite cu privire la El, mai inainte de a veni El ca om, §i daca nu

le-am vedea in felul acesta implinite: pustiirea pamintului iudeilor ?i oamenii

de toate na^iunile convin§i prin inva^atura apostolilor Lui, renun^ind la

vechile lor obiceiuri, in care au fost crescuji mai inainte, §i daca nu ne-am

vedea pe noi $i nu am §ti ca mult mai mul^i si mai adevara^i sint crestinii

dintre neamuri, decit aceia de origine iudaica sau samariteana ? Caci toate

celelalte rase de oameni sint numite de catre Duhul eel profetic ,,neamuri",

iar tribul iudaic si samaritean sint numite Israel si casa lui Iacob. Modul in

119. Iez. 37, 7-8; Is. 45, 24; Rom. 14, 11.

120. Is. 66, 24.

121. Zah. 2, 6;Is. 43, 5-6; 11, 12.

122. Zah. 12, 10-12; Ioel, 2, 13; In. 19,37.
123.1s. 63, 17; 64, 11.

124. Mt. 13,9, 12urm.
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care s-a profejit ca mult mai mulji vor fi aceia dintre neamuri care vor

crede deck aceia dintre iudei isi samariteni, il vom arata aici. S-a spus astfel:

,,Bucura-te stearpa, care nu nasti, izbucne^te de bucurie si striga tu, care nu

ai dureri de nastere, ca mult mai mul^i vor fi copiii celei parasite, decit ai

aceleia care are barbat" 125
. Caci erau parasite de adevaratul Dumnezeu

toate neamurile care adorau niste lucruri facute de miini omene§ti; insa

iudeii si samaritenii care aveau cuvintul lui Dumnezeu transmis lor prin

profe^i si asteptau continuu pe Hristos, atunci cind El a venit, L-au neglijat,

afara de foarte pujini, despre care Duhul eel profetic a spus de mai inainte

prin Isaia, ca se vor mintui. $i Isaia a vorbit ca din partea lor zicind: „De nu

ne-ar fi lasat Domnul saminta, am fi devenit ca Sodoma si Gomora" 126
.

Se istorise$te de catre Moisi ca Sodoma si Gomora au fost niste ceta^i ale

unor barbaji impiosi, pe care Dumnezeu, arzindu-le cu foe si cu pucioasa,

le-a distrus, nesalvindu-se nimenea din ele, decit un strain de neam, un

chaldeian, cu numele de Lot, care a scapat impreuna cu fetele lui. §i toata

{ara din jurul ceta$ii acestora fiind pustiita si arsa si raminind neroditoare,

top cei ce vor, o pot vedea si astazi. Iar ca cei dintre neamuri au fost

cunoscu^i de mai inainte ca mai adevarafi si mai credinciosi, va vom arata

aici cele spuse de profetul Isaia
127

. El a zis astfel: ,,Israel este necircumcis

cu inima, iar neamurile, cu prepu^ul" 12t
. Toate acestea pe care le-am vazut

pina acum pot sa umple de convingere si de credin^a pe cei ce doresc sa

imbrapseze adevarul, care nu sint cuprinsi de slava desarta si nici nu sint

stapini^i de patimi.

LIV.

Cei care predau tinerilor basmele cele alcatuite de poep nu aduc nici o

dovada acelora pe care-i inva^a, iar noi putem sa dovedim ca tot ceea ce s-a

spus de catre ei, s-a spus spre inselarea si ratacirea neamului omenesc,

cu concursul demonilor celor rai. Caci stiind, prin profep, ca Hristos eel

propovaduit va veni si ca oamenii impiosi vor fi pedepsifi prin foe, ei au

aratat ca si despre Zeus se spune ca a avut mulji fii, socotind cu aceasta ca

vor putea face pe oameni sa creada ca si cele spuse cu privire la Hristos

sint o fabula, asemanatoare cu cele spuse de poe^i. Niste astfel de lucruri

s-au spus si la elleni si la toate celelalte neamuri, mai ales acolo unde au

aflat ca profejii au proorocit ca se va crede in Hristos. Dar, ca, chiar auzind

cele spuse prin prooroci, ei nu le-au in^eles cu exactitate sj ca ratacind,

astfel au imitat la rindul lor cele referitoare la Hristosul nostru, va vom arata

125. Is. 54,1.
126.1s. 1,9.
127. Citatul care urmeaza nu este din profetul Isaia, ci din profetul Ieremia 9, 26.

128. Ier. 9,26.
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indata. Dupa cum am spus mai inainte (cap. XLIV, 8), profetul Moisi a

fost eel mai vechi decit to^i scriitorii si, prin el, asa cum am aratat 12 ',

s-a profe^it astfel: ,,Nu va lipsi conducator din Iuda, nici indrumator din

coapsele lui, pina ce va veni Acela caruia I s-a rezervat; si El va fi asteptarea

neamurilor, care va lega de vi$a de vie asinul Sau, spalind in singe de strugure

imbracamintea Sa" 13 °
. Deci, demonii auzind de aceste cuvinte profetice au

spus despre un oarecare Dionysos ca a fost fiul lui Zeus si ca acesta a fost

descoperitorul vi^ei de vie;'ei au introdus necesitatea utilizarii vinului in

misterele acestuia si au inva^at despre el ca, sfisiat apoi in buca^i, s-a ridicat

la cer. Si deoarece prin profepa lui Moisi nu se arata in mod clar daca Cel ce

trebuia sa vina era Fiul lui Dumnezeu si daca urcat pe asin va ramine pe

pamint sau Se va ridica la cer si cum numele de minz putea sa insemne atit

un minz de asin, cit si un minz de cal, nestiind deci, daca Acela care era

anuntat, trebuia sa-Si manifeste ^prezenfa Sa urcat pe un asin sau pe un cal si

daca va fi Fiu al lui Dumnezeu, asa cum am spus mai inainte 131 , sau un fiu

de om, au spus despre Bellerophon, care a fost om dintre oameni, ca s-a

ridicat la cer, pe calul Pegas. Iar atunci cind au auzit, printr-un alt profet,

Isaia, ca avea sa Se nasca dintr-o Fecioara si ca Se va inal^a la cer prin

propria Lui putere, demonii au susjinut ca este vorba despre Perseu. De
asemenea, cind au luat cunostin^a de cuvintele: „Puternic ca un gigant,

care-si urmeaza calea sa" 132
,

ei au spus ca este vorba despre Hercule eel

puternic, care a parcurs toata lumea. In fine, atunci cind au aflat, iarasi,

ca s-a profe^it ca El va vindeca toata boala si va invia mor^ii, demonii au

scos la iveala pe Asclepios.

LV.

Dar nici o data si asupra nici unuia dintre asa-zisii fii ai lui Zeus, ei nu

au fost in stare sa imite si faptul rastignirii; caci ei n-au putut sa in^eleaga

cele ce s-au spus in legatura cu aceasta, toate fiind spuse in chip simbolic,

asa cum s-a aratat mai inainte 133 . Ceea ce, asa cum a spus de mai inainte

profetul, constituie simbolul eel mai mare al tariei si puterii lui Iisus precum

se arata si din cele ce vedem. Cautaji de in^elegefi daca toate cele ce sint

in lume se pot conduce sau pot avea o comuniune intre ele fara semnul

acesta al crucii. Marea nu se poate parcurge, daca trofeul acesta, care se

numeste pinza corabiei, nu ramine intreg pe corabie; si pamintul nu se ara,

fara de ajutorul lui; sapatorii nu-si aduc la indeplinire munca lor si tot asa

129. A se vedea capit. XXXII, 1.

130. Fac. 49, 10-11.
131. A se vedea capit. XXI, 2.

132. Ps. 18,6.
133. A se vedea capit. XXXV, 6.
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nici mejterii, decit numai cu ajutorul instrumentelor care au forma aceasta.

Iar forma omeneasca nu se deosebeste intru nimic de a celorlalte animale,

decit prin aceea ca este dreapta si ca are posibilitatea de a-si intinde miinile

si ca pe fa^ a, de la frunte in jos, poarta un organ care se numeste nas, prin

care se face respira^ia vitala sj care nu arata altceva decit forma crucii
134

.

Iar prin profetul, s-a zis astfel: „Duhul fe^ei noastre este Hristos Domnul"135
.

Si simbolurile voastre arata puterea crucii noastre: vreau sa spun stindardele

si trofeele, cu care se fac inaintarile voastre pretutindenea, aratind in acestea

semnele autoritapi si puterii voastre, desi facefi acest lucru fara ca sa va

dap seama. Si atunci cind imparajii vostri mor, voi le asezaji chipurile pe

un astfel de soclu si prin inscrip^ii ii denumi{i zei. Indemnindu-va, deci,

pe voi atit prin cuvint, cit si prin forma cea vazuta, pe cit ne este cu putinfa,

avem constiinfa ca sintem si mai departe fara de raspundere, chiar daca

voi nu vep crede; caci am facut ceea ce era de datoria noastra; si cu aceasta

am terminat.

LVI.

Demonii cei rai nu s-au mul^umit sa spuna, mai inaintea venirii lui

Hristos, ca Zeus a avut pe a$a-zisii lui fii, ci dupa aratarea lui Hristos si

venirea Lui printre oameni, cunoscind prin profep tot ceea ce fusese vestit

de mai inainte cu privire la El si vazind ca El este crezut si asteptat de catre

toate neamurile, a$a cum am aratat mai inainte 136 , au scos la iveala pe

aljii: pe Simon si pe Menandru din Samaria, care savirsind tot felul de

minuni cu ajutorul magiei, pe rnulp au in^elat si-i au si acum in aceasta

stare de inselaciune. Caci, asa cum am spus mai inainte, venind la voi Simon,

in cetatea imparateasca a Romei, pe vremea Cezarului Claudius, a uimit

atit de mult sacrul Senat si poporul roman, incit a fost socotit ca zeu si a

fost cinstit cu o statuie, ca §i ceilalji zei cinstip de voi. Pentru aceasta, noi

cerem ca sacrul Senat si poporul vostru sa fie de acord cu noi, ca, daca se

va gasi cumva vreunul, impartasjnd inva^aturile aceluia, aflind adevarul, sa

poata fugi de inselaciune. Cit privefte statuia lui, daca vre{i n-avep decit

sa o distrugep.

LVII.

Demonii cei rai nu vor putea convinge pe nimeni ca pedeapsa focului

nu este rezervata celor impiosi, dupa cum n-au fost in stare sa faca in asa

134. Despre simbolismul crucii in literatura veche bisericeasca, a se vedea de
asemenea: Minucius Felix, Octavius, XXIX; Tertullianus, Apologeticum, XVI; Ad
Nationes I, XII $iAdv. Marcionem III, XVIII.

135.Pling. 4, 20.

136. A se vedea capit. XXVI, 2 si urm.
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fel ca Hristos, venind in lume, sa ramina ascuns. Ci ei pot face un singur

lucru: ca cei ce traiesc in chip national, cei care sint plini de patimi si care

sint crescu^i in obiceiuri rele §i sint sclavi ai parerilor bune pe care le au

despre ei, sa ne urasca si sa ne ucida. Dar pe unii ca acestia noi nu numai

ca nu-i urim, ci, dupa cum se stie, avem mila de ei si voim cu tot dinadinsul

sa se schimbe. Noi nu ne infricosam de moarte, fiind ceva marturisit, in

genere, ca to{i oamenii trebuie sa moara si ca in Iumea aceasta nu este nimic

nou, ci aceeasi succesiune intervine in ordinea lucrurilor. De aceste lucruri

de aici, cei ce participa la ele se pot satura chiar si in cursul unui singur an,

dar, pentru ca ei sa ramina netulburaji de patimi si fara de nici o lipsa,

trebuie sa dea atenfie invafaturilor noastre. Iar daca ei nu cred sa mai fie

ceva dupa moarte si sus^in ca cei mor{i ajung la o stare de nesim^ire,

smulgindu-ne prin moarte, din suferin^ele si necesita^ile de aici, ei nu ne

fac decit bine; in schimb se arata ca sint niste oameni rai, vrajmasi ai seme-

nilor lor sj plini de infumurare. Caci ei nu ne ucid cu scopul de a ne elibera

din cele de aici, ci ne omoara, ca sa ne lipseasca de viafa si de fericirea la

care am putea ajunge.

LVIII.

Demonii cei rai, asa cum am spus mai inainte 137, au scos apoi laiveala

pe un oarecare Marcion din Pont, care inva^a chiar si acum tagaduind pe

Dumnezeu — Creatorul tuturor celor ceresti si celor pamintesti si pe Hristos,

Fiul Sau, Cei vestit de mai inainte de catre profe^i — si propovaduieste un
alt dumnezeu in afara de Dumnezeu-Creatorul universului si tot asa, un alt

fiu; §i mul^i, lasindu-se convin§i de acesta ca de unul care singur §tie

adevarul, ne iau in deridere, desj nu au nici o dovada cu privire la cele ce

sus^in, ci fara sa-si dea seama, intocmai ca niste miei rapiji de lup, devin

prada invataturilor celor lipsite de Dumnezeu si a demonilor. Caci demonii

despre care vorbim nu se straduiesc sa faca altceva, decit sa indeparteze pe

oameni de Dumnezeu, Care i-a creat $i de Hristos, Primul-nascut al Sau.
"

Astfel, pe cei ce nu sint in stare sa se ridice de la pamint, i-au pironit si-i

pironesc de lucrurile pamintesti §i cele facute de mina omeneasca, iar pe

cei ce inainteaza spre contemplarea celor dumnezeiesti ii ocolesc si daca

nu dau dovada de o judecata infeleapta §i nu due o via^a curata si lipsita

de patimi ii atrag la impietate.

LIX.

Dar, pentru ca sa §ti$i ca §i Platon, atunci cind a zis ca Dumnezeu,

schimbind materia care era inform! a facut lumea, a luat aceasta inva^atura

137. A se vedea capit. XXVI, 5.
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de la didascalii nostri, adica din invajatura pe care am primit-o prin profe^i,

ascultat.i cuvintele spuse literalmente de catre Moisi, care, asa cum am
aratat mai inainte, a fost eel dintii profet, mult mai vechi decit scriitorii

elleni, prin care Duhul eel profetic aratind cum si din ce a creat Dumnezeu
la inceput lumea, a zis astfel: „La inceput a creat Dumnezeu cerul si

pamintul. Si pamintul era nevazut si fara de forma si intuneric era peste

fa^a adincului. Si Duhul lui Dumnezeu Se purta deasupra apelor. Si a zis

Dumnezeu: Sa se faca lumina ! Si lumina s-a facut" 138
. Incit, cu Cuvintul

lui Dumnezeu s-a facut intreaga lume, din cele ce existau si care au .fost

aratate de catre Moisi, iar Platon si cei ce spun la fel ca el si noi insine am
aflat lucrul acesta, iar voi insiva va pute^i convinge de el. Iar cuvintul

Erebos 139 pe care-1 intilnim adesea la poe|i, stim ca a fost folosit eel dintii

de catre Moisi.

LX.

Cind Platon, in opera lui, ,,Timeu", vorbind despre Fiul lui Dumnezeu,

potrivit principiilor naturale, zice: „E1 a fost imprimat in forma literei X
in univers" 140 , el a spus aceasta, luindu-se deopotriva dupa Moisi. Caci in

car^ile lui Moisi se spune ca, in vremea aceea, cind israeli^ii au iesit din

Egipt si se gaseau in pustie, au iesit inaintea lor niste animale veninoase,

vipere, aspide si tot felul de serpi, care omorau cu muscaturile lor poporul;

si ca prin inspira^ia si indrumarea pe care a primit-o de la Dumnezeu, Moisi,

luind o bucata de arama a facut din ea un chip de cruce pe care 1-a asezat

deasupra cortului celui sfint, a zis poporului: ,,De ve£i cauta spre semnul

acesta si ve^i crede, in el va ve^i gasi scaparea" 141
. Si a scris ca, facind

aceasta, serpii au murit si ne-a transmis ca in felul acesta poporul a scapat de

moarte. Lucrurile acestea citindu-le Platon, dar nepricepindu-le bine si

nepricepind ca semnul acesta era o cruce, ci socotind ca era semnul literei

X, a spus ca, dupa Dumnezeul eel dintii, cea de a doua putere este raspindita

in univers sub forma literei X. Si vorbind despre o a treia putere, a facut

aceasta, deoarece, asa cum am spus mai inainte, el a citit ceea ce s-a spus de

catre Moisi (cap. LIX, 3)> ca Duhul lui Dumnezeu Se purta deasupra apelor.

Al doilea loc el il da Cuvintului celui de la Dumnezeu, despre care spune ca

S-a revarsat, intocmai ca litera X in tot universul, iar al treilea, Duhului,

138. Fac. 1, 1-3.
139. Erebos (Deut. 32, 22) ,,cele mai adinci ale infernului". Cuvintul inseamna

,,intunecime" ?i este folosit si de Hesiod, de Hyginus si de Cicero, pentru desemnarea
spajiului intuneeat si plin de umbre, prin care sufletele tree in Hades.

140. Platon, Timeu, p. 36 BC.
141. Num. 21,8.
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despre Care spunc ca Se purta deasupra apelor si zice: „Cele dintr-al treilea

rind sint in jurul celui de-al treilea"
142

. Asculta^i acum modul in care

Duhul eel profetic a vestit de mai inainte prin Moisi ca va avea loc conflagra-

{ia viitoare. El a zis astfel: ,,Se va pogori un foe pururea viu si va devora

totul pin a in fundul abisului" 143
. Deci, nu noi sintern acei care credem la

fel cu al{ii, ci to{i, imitindu-ne, spun cele de la noi. La noi, deci, se pot auzi

si injelege lucrurile acestea chiar si de catre aceia care nu cunosc semnele

literelor si care sint niste oameni ignoranfi si barbari in ceea ce priveste

vorbirea, dar care sint injelepji si credinciosi in ceea ce priveste mintea,

chiar daca ei sint vreunii dintre ei infirmi sau lipsif i de vedere ; in asa fel ca sa

in|elege^i ca acestea se intimpla nu datorita in{elepciunii omenesti, ci

puterii lui Dumnezeu144
.

LXI.

Va vom explica acum modul in care, innoi^i prin Hristos, ne-am

consacrat pe noi insine lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva, trecind cu vede-

rea acest lucru sa aparem inaintea voastra ca din viclenie am ascunde ceva in

explicarea noastra. Tofi cei ce s-ar incredin^a si ar crede ca lucrurile acestea

inva^ate si propovaduite de noi sint adevarate si care fagaduiesc ca vor

putea trai asa, sint inva{a{i sa se roage si sa ceara de la Dumnezeu, postind,

iertarea pacatelor pe care le-au savirsit mai inainte, in timp ce noi, la rindul

nostru, ne rugam si postim laolalta cu ei. Apoi, ei sint condusi de noi

undeva, unde este apa si sint renascu^i acolo, in acelasi fel in care noi insine

am fost renascup; ei primesc atunci o baie in apa, in numele Parintelui

tuturor si Stapinului Dumnezeu si al Mintuitorului nostru Iisus Hristos si al

Sfintului Duh 14s
. Caci Hristos a zis: „De nu va ve{i renaste, nu vep intra

in imparapa cerurilor"
146

. Faptul ca este cu neputin^a ca cei o data

nascup sa mai intre o data in pintecele celora care i-au nascut, este un lucru

lamurit tuturor. De altfel asa cum am aratat si prin profetul Isaia s-a spus 147

in ce chip vor scapa de pacatele lor cei ce au pacatuit si se pocaiesc. S-a zis

astfel: ..Spalaji-va, devenip curafi, indepartap rautatea din sufletele voastre,

inva{a{i-va sa facep binele, facefi judecata orfanului si indreptatip pe
vaduva si venip sa stam de vorba, zice Domnul. §i de vor fi pacatele
voastre ca purpura, ca lina le voi albi, iar de vor fi stacojii, ca zapada le voi

142. Pseudo-Platon, Epis t. II, 312 E.

143. Deut. 32, 22.

144. 1 Cor. 2, 5.

145.Mt.28, 19.

146. In. 3,3-5;Mt. 18,3.
147. A se vedea capit. XLIV, 2 si urm.
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albi. §i, de ve\i vrea si ma veri asculta, bunatatile pamintului veri minca;

iar de nu ma ve|i asculta, sabia va va minca. Caci gura Domnului a vorbit

acestea" 148
. Iar invajatura aceasta noi am aflat-o de la apostoli. Deoarece,

necunoscind prima noastra sursa de yia^a, noi am venit pe lume in chip

necesar dintr-o samin^a umeda, prin impreunarea parin^ilor nostri unul cu

altul si ne-am gasit in mijlocul unor obiceiuri rele si in mijlocul unor

imprejurari urite, pentru ca sa nu raminem niste copii ai necesitapi si nici

ai ignoranjei, ci sa fim niste copii ai iniriativei si ai stiinfei si sa dobindim

iertarea pacatelor pe care le-am savirsit mai inainte, se invoca asupra apei,

pentru eel ce voieste sa se regenereze si sa se pocaiasca de pacatele de mai

inainte, numele Parintelui tuturor si Stapinului — Dumnezeu, acesta fiind

singurul lucru, pe care-1 rosteste eel ce aduce la baie pe acela care urmeaza

sa fie spalat. Nimeni nu ar putea da un nume Dumnezeului celui negrait

iar daca cineva ar indrazni sa spuna ca ar exista un astfel de nume ar savirsi

o nebunie iremediabila. Iar baia aceasta se numeste luminare, intrucit cei

care primesc toate cele in legatura cu ea devin apoi lumina^i la minte. Iar

eel ce se lumineaza este spalat deopotriva si in numele lui Iisus Hristos, Cel

rastignit in vremea lui Pontius Pilat, sj in numele Duhului Sfint, Cel care a

vestit de mai inainte, prin profe^i, toate cele in legatura cu Iisus Hristos.

LXII.

Dar demonii, care au auzit despre baia aceasta, prezisa mai inainte de

profet, au acjionat in asa fel, ca cei ce intra in templele lor si urmeaza sa se

infa|iseze inaintea lor, ca sa le aduca liba^iuni si sacrificii, sa se stropeasca

pe ei insisi; ceva mai mult, ei fac in asa fel ca cei ce voiesc sa intre in temple-

le in care se gasesc ei, mai inainte de a intra, sa faca o baie. De asemenea,

preorii demonilor poruncesc ca cei ce intra in templele lor, ca sa se inchine

demonilor, sa se descal^e de incal^amintea lor, iar lucrul acesta demonii

1-au imitat dupa cele intimplate lui Moisi, profetul despre care am vorbit mai

inainte. Caci, in vremea aceea, cind lui Moisi i sa poruncit sa se duca in

Egipt si sa scoata de acolo poporul israeli^ilor, in timp ce el se gasea

pastorind in Arabia turmele unchiului lui dinspre mama, acolo i-a vorbit lui

dintr-un rug de foe Hristosul nostru si i-a zis: „Descal{a incalfamintea ta si,

apropiindu-te, asculta" 149 . Iar el, descalfindu-se si apropiindu-se, a ascultat

§i a primit ordinul sa se duca in Egipt si sa scoata de acolo poporul israeli^i-

lor si a primit putere mare de la Cel ce i-a vorbit lui din rugul de foe, de la

Hristos, si ducindu-se in Egipt a scos de acolo poporul, facind lucruri mari si

148.1s. 1, 16-20.
149. Ie?. 3,5.
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minunate, pe care, daca voifi sa le ascultati, le veU putea afla numai din

scrierile aceluia.

LXIII.

Tori iudeii, chiar si astazi inva^a ca Cel ce a vorbit lui Moisi a fost

Dumnezeul Acela Care nu poate fi numit cu nici un nume. Pentru accst

motiv Duhul eel profetic, prin profetul Isaia, eel amintit mai inainte, infrun-

tindu-i pe ei, a§a cum am aratat
lso ,a zis: „Boul a cunoscut pe eel ce 1-a

dobindit si asinul, ieslea stapinului sau; dar Israel nu M-a cunoscut si

poporul Meu nu M-a in^eles"151 . Iar Iisus Hristos, infruntind de asemenea

pe iudei, ca nu au cunoscut nici pe Tatal, nici pe Fiul, a zis si El: „Nimeni

nu a cunoscut pe Tatal, decit numai Fiul si nici pe Fiul, decit numai Tatal si

aceia carora Fiul le-a descoperit" 152 . Fiul lui Dumnezeu este, asa cum am
spus mai inainte, Cuvintul lui Dumnezeu153

. El se numeste de asemenea

inger si apostol; caci El este Acela care veste§te cele ce trebuie cunoscute si

este trimis ca sa arate cite veste^te, a§a cum Insusi Domnul nostru a zis:

,,Cel ce asculta de Mine asculta de Cel ce M-a trimis pe Mine" 154
. Iar

lucrul acesta este lamurit si din scrierile lui Moisi. In ele se spune astfel:

„§i a vorbit lui Moisi ingerul lui Dumnezeu din flacara rugului de foe sj i-a

zis: Eu sint Cel ce sint, Dumnezeul lui Abraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumne-
zeul lui Iacob, Dumnezeul parinrilor tai. Du-te in Egipt si scoate de acolo

pe poporul Meu" 15s
. Cele ce urmeaza, daca vreri, voi le putefi afla din acele

card, caci nu este cu putin^a sa le reproducem aid pe toate. Cuvintele pe

care le-am aratat mai sus sint o dovada ca Iisus Hristos este Fiul lui Dumne-
zeu si trimisul Lui, Care — fiind mai intii Cuvintul Lui Care S-a manifestat

cind sub forma focului, cind ca o imagine netrupeasca, iar acum, prin voin^a

lui Dumnezeu, facindu-Se om in favoarea neamului omenesc — a suferit

si a patimit toate chinurile cite demonii au actionat sa. se dispuna impotriva

Lui de catre iudeii cei fara de minte. §i, cu toate ca iudeii au, in scrierile

lui Moisi, cuvintele care spun categoric: „§i a vorbit lui Moisi ingerul lui

Dumnezeu, din flacara rugului de foe si i-a zis: Eu sint Cel ce sint, Dumnezeul
lui Abraam §i Dumnezeul lui Isaac §i Dumnezeul lui Iacob", ei spun ca cel

ce a spus acestea este Parintele §i Creatorul tuturor. Pentru aceasta si Duhul

cel profetic, infruntindu-i pe ei, a zis: ,,Dar Israel nu M-a cunoscut §i poporul

150. A se vedea capit. XXXVII, 1.

15I.Is. 1,3.
152. Mt. 11,27.
153. A se vedea capit. XXI, 1; XXII, 1 §i urm. XXIII, 2 si XXXII, 10.

154. Mt. 10,40; Lc. 10, 16.

155. Ies. 3,2,6, 10, 14, 15.
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Meu nu M-a in^eles"
* S6

. Si, iarasi, Iisus, dupa cum am aratat, pe cind se

gasea la ei, a zis: ,,Nimeni nu a cunoscut pe Tatal, decit numai Fiul si nici

pe Fiul, decit numai Tatal si aceia carora Fiul le-a descoperit"

'

s 7
. Iudeii,

deci, socotind intotdeauna ca Parintele tuturor a fost acela care a vorbit

lui Moisi, in timp ce Fiul lui Dumnezeu, Care Se mai numeste si ,,inger" si

„trimis" a fost eel ce le-a grait, pe buna dreptate sint vadip atit de catre

Duhul eel profetic, cit si de catre tnsusi Hristos, ca nu au cunoscut nici pe

Tatal si nici pe Fiul. Caci cei ce zic ca Fiul este Tatal, sint da^i pe fa£a ca

unii care nici pe Tatal nu-L cunosc §i nici ca Tatal are un Fiu, Care fiind

Cuvintul si Primul-nascut al lui Dumnezeu este in acelasi timp si Dumne-

zeu 15 *
. Si Acesta S-a aratat mai intii in chipul focului si in imagine netru-

peasca lui Moisi si celorlalp profe^i, iar acum, in vremurile stapinirii voastre,

asa cum am aratat159 , facindu-Se om prin Fecioara, dupa voia Parintelui

spre mintuirea celor ce vor crede in El, a rabdat sa fie socotit drept nimic si

sa patimeasca pentru ca, murind si inviind, sa biruiasca moartea. Iar cuvinte-

le cele auzite de catre Moisi din rugul eel de foe: „Eu sint Cel ce sint, Dura-

nezeul lui Abraam si Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui Iacob si Dumne-
zeul parinjilor tai", inseamna ca chiar daca aceia au murit ei ramin si sint,

chiar si dupa moarte, oamenii lui Hristos. Caci ei singuri, cei dintii dintre

to$i oamenii, s-au ocupat cu cautarea si aflarealui Dumnezeu: Abraam, care

a fost tatal lui Isaac, §i Isaac, care a fost tatal lui Iacob, asa cum a scris

despre aceasta si Moisi.

LXIV.
Obiceiul de a ridica la izvoarele apelor statuia asa-numitei zei^e Core,

1-au pus la cale demonii, care spun ca aceasta este fiica lui Zeus si imitind

cu aceasta cele graite prin Moisi, asa cum puteji in^elege din cele spuse de

noi mai inainte 160 . Caci Moisi, dupa cum am aratat mai inainte, a zis: ,,La

inceput a creat Dumnezeu cerul si pamintul. Si pamintul era nevazut si

fara de forma. . . si Duhul lui Dumnezeu Se purta deasupra apelor". Ca o

imitare a Duhului lui Dumnezeu, Care se spune ca Se purta deasupra apelor,

demonii au aratat pe Core, fiica lui Zeus. Plini de viclenie, demonii au spus

deopotriva si despre Athena ca este fiica lui Zeus, care nu s-a nascut de pe

urma vreunei impreunari, ci, deoarece ei au stiut ca- Dumnezeu a voit sa

creeze lumea prin Cuvintul Sau, ei au dat numele acestui prim gind Athena,

ceea ce noi socotim ca este ceva cit se poate de ridicol, ca imaginea gindului

156.1s. 1,3. ;

157. Mt. 11,27.
158. In. 1,4.
159. A se vedea capit. XXXII, 14.

160. A se vedea capit. LIX, 2.
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sa poarte o forma feminina. $i tot asa si pe ceilal{i pretinsi fii ai lui Zeus,

insesi faptele lor ii dau pe fa{a.

LXV.
In ce ne priveste pe noi, dupa spalarea celui ce crede si care a cazut

intru totul de acord cu noi, il aducem in locul unde se gasesc adunafi cei pe

care noi ii numim fra{i, facind rugaciuni comune pentru noi insine si pentru

eel luminat, ca si pentru top ceilal^i de pretutindeni, cu multa staruinfa,

ca sa ne invrednicim ca, aflind adevarul, sa ne gasim si prin fapte a fi niste

buni traitori si pazitori ai celor ce ne sint poruncite, in asa fel ca sa ne

mintuim cu mintuirea vesnica. Incetind rugaciunile, noi ne imbra^isam unii

pe al^ii cu sarutarea pacii. Apoi, se aduce celui ce prezideaza adunarea

frajilor piine si un pahar de vin amestecat cu apa, pe care acesta luindu-le,

mal{a lauda si slava Parintelui tuturor, in numele Fiului si al Duhului Sfint

$i rosteste o lunga rugaciune de mul^umire, pentru ca acestea sa fie primite

de catre El. Cind a terminat rugaciunile si euharistia, intreg poporul care este

de fa$a rosteste cu glas mare: „Amin". Cuvintul Amin este un cuvint ebraic,

care inseamna „asa sa fie". Dupa ce intiistatatorul a terminat euharistia

si tot poporul a rostit Amin, slujitorii aceia care sint mimi^i la noi diaconi

dau fiecaruia dintre cei ce se gasesc de fa{a sa se impartaseasca din piinea

si vinul amestecat cu apa, care s-au transformat in euharistie, iar celor ce nu

sint de fa{a, li se due pe la casele lor.

LXVI.

Hrana aceasta se numeste la noi euharistie. Nimeni nu poate participa

la ea decit numai eel ce crede ca cele propovaduite de noi sint adevarate si

care a trecut prin baia iertarii pacatelor si a renasterii, traind mai departe

asa cum ne-a transmis Hristos. Caci noi nu primim acestea ca pe o piine

comuna si nici ca pe o bautura comuna; ci, dupa cum prin Cuvintul lui

Dumnezeu, Iisus Hristos, Mintuitorul nostru, S-a intrupat si a avut in vederea

mintuirii noastre si trup si singe
161

, tot astfel si hrana transformata in euha-

ristie, prin rugaciunea cuvintului celui de la El, hrana aceasta din care se

hranesc singele si trupurile noastre prin schimbare, am fost inva^a^i ca este

atit trupul, cit si singele Acelui Iisus intrupat. Apostolii, in Memoriile lor,

care se numesc Evanghelii, asa ne-au transmis ca li s-a poruncit lor: Iisus

luind piinea si aducind rugaciuni de multumire asupra ei, a zis: „Aceasta sa

o faceji in amintirea Mea; acesta este trupul Meu" 162
. §i, de asemenea,

161. In. 6,57.
162. Lc. 22, 19-20.
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luind si paharul si aducind rugaciuni de mulfumire asupra lui, a zis: „Acesta

este singele Meu" 163
. §i i-a imparta§it din ele numai pe ei. Demonii cei

rai, imitind acest lucru, au transmis ca aceasta are loc si in misterele lui

Mithra, deoarece si aici, in slujbele care se savirsesc cu prilejul ini^ierii cuiva

i se pune inainte piine si un pahar cu apa insofite de unele formule. Voi

§ti{i bine acest lucru, iar de nu, il pute^i afla cu usurin^a.

LXVII.

Mai departe, noi ne reamintim unii altora de toate acestea; cei ce avem

bunuri materiale, venim in ajutorul celor Iipsi^i sj ne gasim Iaolalta cu ei

intotdeauna. §i, pentru toate cele ce ni se ofera, noi binecuvintam pe

Creatorul tuturor, prin Fiul Sau Iisus Hristos si prin Duhul Sfint. Iar in asa-

zisa zi a soarelui, se face adunarea tuturor celor ce traiesc la orase sau la sate

§i se citesc Memoriile apostolilor sau scrierile profejilor, cita vreme ingaduie

timpul. Apoi, dupa ce cititorul inceteaza, intiistatatorul {ine un cuvint prin

care sfatuieste $i indeamna la imitarea acestor frumoase inva^aturi. Apoi,

ne ridicam in picioare to^i Iaolalta si inal^am rugaciuni; dupa care, incetind

noi rugaciunea, asa cum am aratat mai inainte 164 , se aduce piine si vin si

apa, iar intiistatatorul inal^a deopotriva rugaciuni §i multumiri, cit poate

mai multe, la care poporul raspunde intr-un singur glas, rostind Amin. §i se

da fiecaruia sa se impartaseasca din cele ce au fost consfin^ite prin euharis-

tie, iar celor care nu sint de fa^a, Ii se trimite euharistia acasa, prin diaconi.

Cei ce se gasesc cu dare de mina si vor, dau fiecare, ceea ce voieste, dupa

inten^ia lui, iar ceea ce se aduna se depune la intiistatator, iar el se ingrijeste

si ajuta pe orfani si pe vaduve, pe cei lipsip din vreo astfel de cauza, pe cei

ce se gasesc in inchisori, pe strainii care se gasesc in trecere si intr-un singur

cuvint el devine purtatorul de grija al tuturor celor ce se gasesc in nevoi.

Iar in ziua soarelui, noi ne adunam cu to^ii Iaolalta, deoarece aceasta este

prima zi in care Dumnezeu, schimbind intunericul si materia, a creat lumea,

iar Iisus Hristos,Mintuitorul nostru, in aceeasi zi a inviat din mor^i. Caci L-au

rastignit in ajunul zilei lui Saturn si a doua zi dupa ziua lui Saturn, care

este ziua soarelui, aratindu-Se apostolilor si ucenicilor Lui, i-a invajat

acestea toate cite le-am supus aici examinarii voastre.

LXVIII.

De vi se va parea voua ca ele sint conforme cu ra^iunea si cu adevarul,

da^i-le cinstirea cuvenita; daca insa, ele vi se vor parea o nebunie, dispre^ui-

p-le ca pe ni§te lucruri ce nu merita nici o aten^ie; dar nu dispuneri moartea

163. Mt. 26,28.
164. A se vedea capit. LXV, 3.
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impotriva noastra care nu va nedrepta^im citusi de pu^in, intocmai ca

impotriva unor dufmani. Caci de ve^i insista in aceasta nedreptate, va

prezicem ca nu ve^i putea scapa de viitoarea judecata a lui Dumnezeu.

Cit ne prive§te pe noi, noi strigam: Sa. se faca voia lui Dumnezeu !

16S

Avind posibilitatea, pe baza unei scrisori a prea marelui si prea stralu-

citului Cezar Hadrian, parintele vostru, de a va cere voua sa porunci^i ca

judeca^ile sa se faca, asa cum v-am pretins, v-am cerut aceasta nu atit

folosindu-ne de decretul lui Hadrian, cit din con^tiin^a pe care o avem despre

dreptatea cauzei noastre si pentru aceasta am alcatuit aceasta cuvintare si

explicare. Dar am alaturat si copia de pe epistola lui Hadrian, pentru ca si

din punctul acesta de vedere sa luap cuno^tin^a ca noi spunem adevarul.

Copia epistolei este aceasta:

Catre Minucius Fundanus166

Am primit epistola pe care mi-a scris-o Serenius Granianus, stralucitul

barbat, predecesorul tau. Socotesc ca chestiunea aceasta nu trebuie sa

ramina necercetata, pentru ca nici oamenii sa nu se tulbure si nici sa nu se

dea calomniatorilor prilej de a-si manifesta rautatea. Deci, daca locuitorii

din provincia ta vor putea susjine in chip lamurit plingerea lor impotriva

crestinilor, in asa fel ca sa poata raspunde si inaintea tribunalului, sa se

indrepteze numai catre acestia, dar nu cu preten^ii si numai cu strigate.

§i, s-ar cuveni mult mai mult ca, daca cineva ar voi sa aduca vreo acuzape,

pe aceasta sa o cunosti in prealabil. Deci, daca cineva aduce vreo invinuire

si arata ca unii au savirsit ceva impotriva legilor, sa dispui asa cum se cuvine

potrivit cu gravitatea delictului. Dar, pe Hercule, daca cineva ar propune

ceva din calomnie, fii atent asupra rautafii acesteia si cauta ca ea sa fie

razbunata.

Epistola lui Antoninus catre popula{ia din Asia 1 6 7

Imparatul Cezar Titus Aelius Adrianus Antoninus Augustus Pius,

Pontifex Maximus, cu puterea de tribun pentru a XV-a oara si de consul

pentru a Ill-a oara, Parintele Patriei, catre populafia din Asia168 , salutare !

165. Cf. Platon, Criton, p. 43 D.
166. Este singura scrisoare autentica, din partea imparatului Hadrian, cu care se

incheie Apologia I a sftntului Iustin Martirul. (A se vedea: Introducere, p. X—XI).

167. Unul din motivele pentru care cercetatorii au respins autenticitatea acestei

scrisori este acela ca, daca sfintul Iustin Martirul ar fi stiut de ea, s-ar fi folosit de ea si

nu ar mai fi trebuit sa recurga la scrisoarea imparatului Hadrian.
168. Dupa datele istorice care s-au pastrat, locuitorii din Asia isi aveau o adunare

comuna a lor, in care fiecare cetate isi trimitea delega^ii sau participant ei. Niste astfel

de adunari se mai gaseau si in alte provincii, care luau hotariri si alegeau delega^i care sa
aduca la cunostin^a imparatului dorin^ele intregii provincii. Adunarile acestea ji-au avut
insemnatatea lor in diferitele persecu^ii ale crestinilor.
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Eu credeam ca zeii vor fi plini de grija, ca sa nu lase pe niste astfel de

oameni sa ramina ascunsi. Caci tocmai pe aceia ar trebui sa-i pedepseasca

mai mult, care nu vor sa li se inchine lor. Pe unii ca acestia voi ii acuzaji de

tulburare si-i invinuiti ca atei, din cauza parerii pe care ei o au despre zei,

aducindu-le si alte acuza^ii, pe care insa nu le putem dovedi. Se pare, totusi,

ca acelora le este folositor sa creada ca mor din cauza invinuirilor pe care

voi li le aduceti. Si, in felul acesta, ei va inving pe voi, punindu-si mai de-

graba la dispozijia voastra sufletele lor, decit sa se lase convinsi ca savir^esc

cele ce pretindeti voi. In ce priveste cutremurele care s-au intimplat si care

se intimpla, nu se cuvine sa va arata^i plini de minie, atunci cind ele au loc,

daca compara^i cele ale voastre cu cele ale acelora, deoarece aceia sint mai

plini de indrazneala decit voi, fa$a de Dumnezeu. Voi, in vremea aceea,

pareji ca neglija^i cu desavirsire pe zeii vostri si neglija^i cu totul templele

lor, raminind straini de orisice legatura cu Dumnezeirea. Motiv pentru care

va arata^i plini de invidie fa^a de cei ce si-au pastrat legatura lor cu Dumne-
zeirea si-i persecuta^i pina la moarte. Cu privire la niste astfel de oameni

religiosi si al^i conducatori de provincii s-au adresat in scris prea divinului

meu parinte. Dar acesta le-a raspuns, sa nu intreprinda nici o acpune

impotriva lor, in cazul cind nu s-ar dovedi ca ei iau vreo atitudine impotriva

stapinirii romanilor. Si mie, de altfel, mul^i mi-au atras aten^ia asupra unora

ca acestia, dar le-am raspuns urmind indeaproape parerea tatalui meu.

Iar daca cineva ar vrea sa aduca impotriva unuia ca acesta acuzafia ca este

crestin, eel ce este astfel acuzat sa fie absolvit de crima care i se imputa,

chiar daca s-ar dovedi ca este crestin; iar aceia care porneste ac^iunea

impotriva lui, sa fie vinovat judeca^ii.

Epistola imparatului Marcus Aurelius catre Senat,
,

in care arata ca

crestinii au fost cauza biruinfei romanilor1 6 9

Imparatul Cezar Marcus Aurelius Antoninus, Germanic, Partic, Sarma-

tic, catre poporul romanilor si catre Sacrul Senat, satutare ! V-am adus la

cunostinfa marepa planurilor mele pe care le aveam pe cind ma gaseam la

grani^ele Germaniei, unde, din cauza imprejurarilor care au urmat, stra-

duindu-ma si patimind, am fost inconjurat, in localitatea Carnuti, de catre

9074 de cohorte de draconi. Acestia gasindu-se in apropierea noastra,

spionii nostri ne-au adus la cunostin^a, iar Pompeianus, seful mili^iei

noastre, ne-a aratat, ceea ce de altfel stiam (caci eram inconjurat de o

169. Scrisoarea aceasta este cu neputin^a sa fi fost folosita de catre sfintul Iustin
Martirul, deoarece el patimise moarte martirica mai inainte cu mult de apari^ia ei.
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mulfime imensa si ordonata, avind cu mine legiunile: prima, a zecea, gemi-

na, frentensia, un amestec numarat), fiind de fa^a o mul^ime de noua sute

saptezeci sj $apte de mii de oameni. Cercetind, deci, mulpmea din jurul

meu, in comparable cu mul^imea barbarilor §i a vrajma§ilor, care era cu mult

mai mare, am ajuns la concluzia sa invocam ajutorul zeilor parintesti.

Fiind, insa, neglijat de ei si considerind strimtorarea puterii mele, am apelat

la aceia care se numesc la noi cre§tini. §i, intrebind, am aflat o mare mul^i-

me dintre ace§tia, la care am apelat, ceea ce n-ar fi trebuit sa fac, pentru ca

ar fi urmat sa recunosc puterea lor, la ei ca sa ne ajute. Iar aceia au inceput

de indata, nu prin pregatirea de sage^i, nici de arme si nici prin sunete de

trimbi^e, deoarece asa ceva este neingaduit la ei, din cauza lui Dumnezeu,
pe care-L poarta in constiin^ele lor. In felul acesta, aceia pe care noi ii

socotim ca sint atei, poarta pe Dumnezeu zidit in constiinjele lor. Deci,

acestia, aruncindu-se la pamint, s-au rugat nu numai pentru noi, ci sj pentru

intreaga noastra armata pentru usurarea ei de pe urma setei §i a foamei de

care patimea. Caci cei care fusesera trimisi dupa apa, nu au adus nici un

strop, din cauza ca nu au gasit. $i ne aflam pe atunci in inima Germaniei sj

in granijele vrajmasilor nostri. Dar de indata ce acestia s-au aruncat la

pamint §i au inceput sa se roage Dumnezeului pe care eu ll ignoram pina

atunci, a inceput sa cada ploaie din cer si anume, asupra romanilor, o

ploaie cit se poate de rece, iar asupra vrajmasilor romanilor, o grindina ca de

foe. Dar si prezen^a directa a lui Dumnezeu, care a avut loc in cursul acestei

rugaciuni, a fost indata pe cit de incomparabila, pe atit de cu neputin^a de

in^eles. Deci, din momentul acesta incepind, noi ingaduim unora ca acestia

sa fie cres.tini, pentru ca nu cumva cerind si impotriva noastra o astfel de

arma, sa o dobindeasca. Unul ca acesta, sfatuiesc, ca atare, sa nu fie invinuit

cum ca este crestin. Iar, de s-ar gasi cineva care sa aduca invinuire unui

crestin, pentru faptul ca este crestin, vreau ca crestinul adus inaintea judeca-

^ii sa fie lasat liber, daca va marturisi acest lucru §i daca nu i se va mai

putea imputa nimic altceva, decit faptul ca este crestin, iar eel ce-1 tiraste la

judecata, sa fie ars de viu. De asemenea, eel caruia i s-a incredin^at spre

conducere provincia sa nu poata sili sa-§i schimbe parerea, sau aduce la o

stare de lipsa de libertate, pe crestinul care marturise§te ca este crestin §i

care a primit asigurari cu privire la libertatea lui de credin^a. Lucrurile

acestea vreau sa le intaresc si prin hotarirea senatului si poruncesc ca aceasta

dispozi^ie a mea sa fie afisata si in forul lui Traian, ca sa poata fi citita de

to$i. De asemenea, prin grija prefectului Vitrasius Pollio, sa fie trimisa §i

in provinciile din jur. §i oricine voie^te sa se foloseasca de ea si s-o aiba, sa

nu fie impiedicat sa o primeasca din cele ce au fost puse la dispozi^ie de

catre noi.
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.

(CATRE SENATUL ROMAN) 170

I.

Cele intimplate in timpurile din urma, in cetatea voastra sub Urbicus,

o romanilor, cit si cele savirsite, de asemenea, de catre magistral vostri,

pretutindenea, fara de nici o ra^iune, ma silesc sa alcatuiesc aceasta expune-

re in favoarea noastra, care patimim si care sintem fra^i ai vostri, cu toate ca

voi ignorap acest lucru sinu voiji sa va da{i seama de el, din cauza zadarnicei

pareri inalte pe care v-aji facut-o despre voi. Caci pretutindeni toji cei care

ar merita sa fie {inu^i in friu de tatal lor, de vecinul lor, de copilul sau de

prietenul lor, de fratele lor, sau, in lipsa, de sojul sau de sojia lor, in afara

de cei ce sint incredintafi ca cei nedrepji si cei neinfrinafi vor fi chinui^i

in focul eel vesnic §i ca cei virtuosi si care au vie^uit la fel cu Hristos (este

vorba despre cei ce au devenit crestini) se vor gasi intr-o stare de nepatimire

laolalta cu Dumnezeu, to^i ceilalfi, din cauza dificulta^ii de a-si schimba

felul de via{a, ca si din cauza iubirii de placeri si a greutapi de a se indruma

spre bine, ca si demonii cei rai, care ne vrajmasesc pe noi si care au la

dispozifia lor si printre adoratorii lor niste asemenea judecatori, cauta,

intocmai ca niste magistral plini de duh demonic, sa ne ucida pe noi. Pentru

ca sa va fie voua cunoscuta cauza a tot ce s-a intimplat sub Urbicus, va voi

infajisa mai jos lucrurile, asa cum s-au intimplat.

II.

O femeie oarecare 171 , sojia unui barbat desfrinat, fusese §i ea, mai
inainte, tot atit de desfrinata. Dar, de indata ce a cunoscut invajatura lui

Hristos, ea s-a cumin^it si a incercat sa-1 faca si pe so^ul ei, deopotriva, sa

1 70. Cuvintele; „Catre senatul roman" par a fi deduse din text; ca atare cle nu pot
apar^ine sfintului Iustin Martirul.

171. In legatura cu istoria care ni se infatijeaza aici, a se vedea si Paul Allard,

Histoire des persecutions pendant les deux premiers Steeles, Paris, 1885, p. 318 si urm.
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se cumin^easca, amintindu-i despre aceasta inva^atura, vorbindu-i despre

chinurile pe care vor avea sa le sufere in focul eel vesnic cei ce nu traiesc

in cumin^enie, in cumpatare si cu dreapta judecata. Acela, insa, insistind

mai departe in acelea§i naravuri uricioase, prin faptele lui de toata ziua si-a

indepartat singur de la el pe soda lui. Deci, femeia, socotind o impietate de

a se culca, mai departe, cu un barbat, impotriva legii naturale si care,

impotriva justiriei, incerca sa-si gaseasca prilejuri de placere in toate, s-a

gindit sa se desparta de trairea laolalta cu el. Fiind sfatuita, insa, de cei

ai ei, sa nu se grabeasca, ci sa mai astepte inca, in nadejdea ca sojul ei isi

va schimba felul de viaja, impotriva voin^ei ei, a ramas mai departe cu el.

O data, cind so^ul ei se gasea la Alexandria, i-a ajuns la ureche ca acolo

acesta a savirsit lucruri si mai urite, si, pentru ca nu cumva sa se faca si ea

partasa la nedreptarile si nelegiuirile lui, deoarece se gasea sub acelasi

acoperamint cu el, ducind acelasi fel de viafa si imparrind patul ei cu el,

i-a dat ceea ce se cheama la voi „repudiu" si s-a desparrit de el. Dar bunul

si binevoitorul ei barbat, care ar fi trebuit sa fie fericit de faptul ca viafa pe

care o ducea aceea, mai inainte, plina de usuratate, cu servitorii si cu argarii,

dedindu-se la be^ii §i la tot felul de rautati, a incetat de a o mai savirsi §i ca

ea cauta pe orice cale sa-1 faca si pe el sa inceteze cu o astfel de via^a,

nevoind ca ea sa se desparta de el, i-a adus invinuirea, spunind despre ea ca

este crestina. Deci, ea $i-a inminat ^ie, imparatului o cerere, in care ruga sa

i se ingaduie sa-si aranjeze, mai intii, treburile ei, urmind ca, apoi, dupa

aranjarea treburilor ei, sa se apere de invinuirea care i se aducea; iar tu,

imparate, cii admis cererea aceasta. Fostul ei barbat, fa{a de situaria aceasta,

nemaiputind zice deocamdata nimic impotriva ei, s-a napustit asupra unui

oarecare Ptolemeu, care fusese inva^atorul aceleia in ce priveste inva^aturile

crestine si pe care Urbicus 1-a supus la chinuri, in modul urmator: El a apelat

la un centurion, care-i era prieten si care virise pe Ptolemeu la inchisoare,

convingindu-1 sa-1 ia pe Ptolemeu deoparte si sa-1 intrebe numai un singur

lucru: daca este crestin. Ptolemeu, care era un om iubitor de adevar, caruia

nici prin gind nu-i trecea sa minta, marturisind ca este crestin, a fost pus de

catre centurion in lan^uri si a fost chinuit multa vreme in inchisoare. In cele

din urma, cind a fost adus inaintea lui Urbicus, el a fost cercetat numai

despre un singur lucru: daca este crestin. §i, iarasi, acesta, avind cunostin^a

de bunurile pe care le dobindise din inva^atura lui Hristos, Ptolemeu a

marturisit ca trecuse prin scoala virtu^ii dumnezeiesti. Caci eel ce tagaduies-

te orice lucru cit de mic, face aceasta, fie avind cunostin^a lucrului pe care-1

tagaduieste, fie ca se socoteste pe sine nevrednic si strain de lucrul in cauza,

in care caz, el evita marturisirea lui. La un adevarat crestin, insa, nu vom
gasi nici o data o astfel de atitudine. Deci, Urbicus poruncind ca Ptolemeu
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sa fie scos afara, un oarecare Lucius — si el crestin — , vazind aceasta judecata

cu totul nedreapta, adresindu-se lui Urbicus i-a zis: „Care este motivul

pentru care, pe omul acesta, care nu s-a dovedit a fi nici adulter, nici

desfrinat, nici ucigas de oameni, nici pungas, nici rapitor si nici ca ar fi

savirsit vreo oarecare nedreptate,ci numai a marturisit case numeste crestin,

1-ai condamnat la chinuri ? Judecata aceasta a ta, Urbicus, nu este conforma

nici cu intensile piosului nostru imparat, nici cu acelea ale filozofului fiu

al lui Cezar172 , nici cu ale Sacrului Senat". Dar fara vreun alt raspuns,

acesta adresindu-se lui Lucius, i-a zis: „Mi se pare ca si tu esti unul ca acesta".

Iar Lucius raspunzind: ,,Desigur", Urbicus a poruncit, iarasi, ca si acesta sa

fie scos afara. Noul condamnat si-a exprimat atunci mul^umirile lui fa^a de

el, deoarece a in^eles ca urmeaza sa fie eliberat din miinile unor astfel de

stapini rai si sa mearga catre Parintele si Imparatul cerurilor. Un al treilea,

care a urmat.a fost deopotriva condamnat la chinuri.

III.

La rindul meu, si eu ma astept sa fiu urmarit si pus la stilp de catre

vreunul dintr-aceia pe care i-am numit, sau eel pu^in de catre Crescens 173
,

acest iubitor de vilva care se face in jural lui ca filozof si iubitor de parada.

Caci nu este vrednic sa se numeasca filozof un barbat, care marturiseste,

in mod public despre noi cele ce nu stie, anume ca, crestinii ar fi niste atei

si niste impii, facind aceasta spre mul^umirea si placerea multora dintre

cei insela^i cu privire la noi. Astfel, daca el ne prigoneste, fara sa fi luat

cunostin^a de inva^aturile lui Hristos, el este un om inrait si cu mult mai

primejdios decit ignoran^ii, care de multe ori se feresc sa vorbeasca si sa

depuna marturie mincinoasa cu privire la Iucrurile despre care nu stiu nimic;

sau daca, luind cunostin^a de ele, nu a in^eles mare^ia cuprinsa in ele,

sau, in fine, in^elegind-o, face acestea ca sa nu fie banuit ca este si el unul

dintre crestini, atunci el este si mai mizerabil si mai infam, dovedindu-se

172. Este cu totul curios ca sfintul Iustin nu mai amintejte, aici, de cttejtrei persoa-
nele carora le-a adresat Apologia I, ci numai de doua dintre ele ?i anume de: Antoninus
Pius $i Lucius Verus. Marcus Aurelius, care nu era fiu de cezar, este Iasat deoparte.
§i tot atit de curios este faptul ca $i aici, lui Lucius Verus i se da numele de filozof.

Vezi in legatura cu aceasta $i notele: 14, 15 ?i 16 de mai sus.

173. Despre acest filozof cinic, Crescens, amintejte $i Tatian, in lucrarea sa Oratio

adv. Graec. (cap. 19). Dupa cum ni-1 descrie sfintul Iustin, era un ingimfat, fara nici un
fel de scrupule, dar totodata ji un om cit se poate de periculos, care, necunoscind nimic
din inv&taturile crejtinilor, ii acuza fara de nici o remujeare, ca nu eumva sa lase sa se

rnteleaga ca $i el, in vreun fel, impartajejte invataturile lor. Sfintul Iustin avusese cu el

o discu^ie pe fa^a, in care-i dovedise atit ne^tiin^a, cit §i superficialitatea. Despre aceasta
discujie aveau cunojtinta mai multi; se crede ca ea ajunsese chiar ?i la urechile condu-
cerii de stat. De aceea, ura lui impotriva sfintului Iustin sporise, iar vajnicul aparator al

cre$tinilor se a?tepta din clipa in clipa sa cada victima uneltirilor lui Crescens.
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sclavul unei pareri oarbe si lipsite de rajiune, pentru ca. da aten^ie fricii.

Vreau si sti^i, ca, infa^i§indu-ma inaintea lui si punindu-i unele intrebari

de felul acesta, am aflat si 1-am dovedit ca nu stie nimic cu adevarat. Ca
spun adevarul, in cazul cind nu vi s-ar fi raportat voua discu^iile noastre,

as fi gata sa va impartasesc si voua, din nou, intrebarile pe care i le-am pus;

iar lucrul acesta ar fi ceva demn de puterea voastra imparateasca. Dar,

daca vi s-au adus la cunostin^a atit intrebarile mele, cit si raspunsurile

aceluia a{i putut vedea ca el nu cunoaste nimic din cele ale noastre. Iar daca

totusi cunoaste, neindraznind sa spuna, asa cum am aratat mai inainte, din

cauza celor ce-1 asculta, prin aceasta se dovedeste ca nu este un barbat

iubitor de in^elepciune, ci numai un barbat iubitor de slava desarta si ca,

prin aceasta, nu da cinstirea cuvenita nici admirabilei maxime a lui Socrate:

,,Un om nu trebuie preferat inaintea adevarului" ' 74
. Dar este cu neputin^a

ca un cinic, care pune sfirsitul eel mai de pe urma in indiferen^a, sa cunoasca

vreun alt bun, in afara de indiferen^a ' 7S
.

IV.

Dar, ca sa nu poata zice cineva: Ucide|i-va, deci cu to^ii pe voi insiva

si duce^i-va astfel la Dumnezeu, iar noua nu ne mai produce^ nici un fel

de greuta^i — voi arata aici motivul pentru care noi nu facem aceasta si

pentru care, atunci cind ne gasim inaintea tribunalelor voastre si sintem

cerceta^i, noi marturisim credinja noastra fara teama. Noi am fost invaja^i

ca Dumnezeu nu a creat lumea in zadar, decit numai pentru neamul omenesc;

si, am spus mai inainte ca El se bucura de cei ce cauta sa imiteze calitajile

Lui 1 76
si ca detesta pe cei ce imbra^iseaza cele rele, fie in cuvint, fie in

fapta. Deci, daca to{i ne-am omori pe noi insine, in asa fel ca sa nu se mai

nasca cineva si sa fie instruit in inva^aturile dumnezeiesti, sau ca sa nu mai

existe citusi de pu^in neamul omenesc, in cit ne priveste, noi am fi vinova^i

noi insine fa^a de voin^a lui Dumnezeu, de am face asa ceva. Atunci cind

sintem cerceta^i de catre judecatorii vostri, insa, noi nu tagaduim, pentru ca

avem constiin^a ca nu sintem citusi de pu{in vinova^i si pentru ca socotim

ca este ceva lipsit de pietate a nu spune intru totul adevarul, care stim ca

este placut si lui Dumnezeu. De aceea, ne si straduim acum a va elibera

pe voi de nedreptele voastre prejudeca^i.

1 74. Citat din Platon, Republica, X, p. 595 C.
1 75. A se vedea Eusebiu, Hist. Eccl. IV, XVI, 3-6.
1 76. A se vedea Apologia I, capit. X, 1

.
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V.

De-i va veni cuiva dintre voi in minte sj gindul acesta, ca, marturisind

ca Dumnezeu este ajutatorul nostru nu ar mai trebui sa spunem ca sintem

viri^i la inchisoare si sintem pedepsiji, voi cauta sa va lamuresc si asupra

acestui lucru. Dumnezeu, creind lumea intreaga si supunind cele pamintesti

oamenilor, iar elementele ceresti asezindu-le spre cresterea roadelor si

schimbarea anotimpurilor, a orinduit acestora o lege dumnezeiasca, lasind

sa se vada ca si pe acestea le-a facut pentru oameni si a incredin^at purtarea

de grija a oamenilor si a celor de sub cer, ingerilor, pe care i-a orinduit cu

aceasta. Dar ingerii, calcind orinduirea aceasta, s-au lasat birui^i de amestecul

cu femeile si au dat nastere la copii, care sint asa-zisii demoni. Ceva mai

mult, dupa aceasta, ei au prefacut neamul omenesc intr-o masa de sclavi:

pe de o parte, prin anumite semne magice, pe de alta, prin temeri sj pedepse

pe care le aducem asupra lor si, in fine, pe de alta parte, inva^indu-i sa le

aduca jertfe si tamiieri si liba^iuni, de care au sim{it nevoia, dupa ce au fost

robifi de poftele patimilor. §i au semanat printre oameni ucideri, razboaie,

adultere, desfrinari sj tot felul de rauta^i. Pentru aceasta §i poe^ii §i alca-

tuitorii de mituri, nestiind ca ingerii si demonii cei nascufi din acestia au

savir^it toate grozaviile pe care ei le-au istorisit: toate faptele impotriva

naturii, toate adulterele si toate crimele impotriva ceta^ilor §i nafiunilor,

le-au atribuit lui Jupiter insusi §i fiilor celor nascup' din el, fra^ilor Poseidon

si Pluton, ca si copiilor lor. §i au dat fiecaruia dintre ei numele pe care

fiecare dintre ingeri 1-a ales pentru el sau pentru copiii lui.

VI.

Parintele universului, fiind nenascut, nu are nici un nume pozitiv;

caci acela caruia i se da un nume oarecare, trebuie sa aiba pe cineva mai in

virsta ca el, care sa-i dea acest nume. Cuvintele de: Parinte, Dumnezeu,
Ziditor, Domn si Stapin nu sint propriu-zis nume, ci numai moduri de adre-

sare, care provin de pe urma binefacerilor si lucrarilor Lui. Iar Fiul Sau,

Care singur este numit in chip propriu Fiu, Cuvintul, Care a fost impreuna cu

El si S-a nascut mai inainte de toate celelalte fapturi §i prin Care, la inceput,

a zidit §i a impodobit toate, se numeste Hristos, pentru faptul ca este uns

si ca Dumnezeu a impodobit toate prin El. Cuvintul acesta i§i are si el un
sens deopotriva de necunoscut, dupa cum si cuvintul Dumnezeu nu este un
nume, ci o idee innascuta in firea oamenilor, despre ceva cu totul greu de

explicat. Numai cuvintul Iisus este un nume si de om si de mintuitor. Asa
cum am spus mai inainte 1 77

, Hristos S-a facut om, nascindu-Se, dupa voinja

1 77. A se vedea Apologia I, capit. XXIII, 3.

C 6 — Apologeti de limba greaca
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lui Dumnezeu si Tatal, pentru oamenii care vor crede in El si pentru nimici-

rea demonilor. Iar voi va puteti convinge despre aceasta din cele ce se

intimpla acum sub ochii vostri. Caci in toata lumea, ca si in cetatea voastra

se gasesc multi indraciti, pe care nu i-au putut vindeca nici unul dintre

exorcistii, vrajitorii si magicienii vostri, dar pe care mul^i dintre oamenii

nostri, dintre crestini, exorcizindu-i in numele lui Iisus Hristos, Care a fost

rastignit sub Pontius Pilat, i-au vindecat si-i vindeca inca si acum, nimicind

si alungind demonii care-i tin in stapinire pe oameni.

VII.

Daca Dumnezeu intirzie sa dezlan^uie catastrofa, menita sa aduca

dupa sine distrugerea lumii intregi si sa faca sa dispara ingerii cei rai,

demonii si pacatosii, face aceasta din cauza semin^ei crestinilor, in care El

vede un motiv de a conserva lumea. Caci, daca nu ar fi asa, voi nu a{i mai

putea sa impliniti lucrarea demonilor celor rai, ci focul judeca^ii, coborind

de sus, ar produce, fara excep^ie, dizolvarea tuturor, ca si potopul de odini-

oara, care nu a lasat pe nimeni in via^a, deck pe asa-numitul Noe, impreuna

cu ai sai, care este cunoscut la voi sub numele de Deucalion, din care, iarasi,

s-au nascut ati^ia si atitia, dintre care unii rai si al^ii buni. In felul acesta

spunem ca va avea loc conflagra^ia universala, iar nu cum gindesc stoicii,

prin absorbirea fiintelor, unora de catre altele, lucru care se pare a fi cit se

poate de dezonorant. Dar nici prin legea destinului nu se intimpla ceea ce

face sau ceea ce sufera omul, ci fiecare savirseste in chip liber atit binele, cit

si raul. Daca cei buni, ca Socrate si cei asemanatori lui, au fost prigoni^i

si arunca^i in inchisoare, faptul acesta trebuie atribuit demonilor si tot

demonilor trebuie atribuita si abunden^a si slava de care par sa se fi bucurat

Sardanapal178 , Epicur179 si cei asemenea lor. Lucrul acesta nein|elegindu-l

stoicii, au spus ca totul asculta de fatalitatea destinului. Dar, pentru ca

Dumnezeu a facut de la inceput neamul ingerilor si al oamenilor inzestrin-

du-i cu libertate, pe buna dreptate, ace^tia isi vor primi pedeapsa in focul

eel vesnic, pentru cele ce vor gresi. Natura oricarei fapturi este capabila de

rautate si de virtute; caci nimeni n-ar avea nici un merit daca nu ar putea

178. Sardanapal, un personaj legendar, care pare sa fi fost regele Asiriei, intre 836
si 817 i. Hr. El ar fi fost ultimul descendent al imparatesei Semiramida. A intrat in istorie

ca prototipul prin^ului destrabalat, las si afemeiat.

179. Epicur, filozof grec, crescut la Atena de Xenocrates. El inva^a ca binele
suprem al omului este placerea si ca toate eforturile omului trebuie sa tinda la ob^inerea
placerii. Dar Epicur nu pleda in favoarea placerilor grosolane ale sim^urilor, ci in favoarea
cultivarii spiritului si in practicarea virtujilor. Inva^aturile lui au fost inca de la inceput
rastalmacite, iar numele de „epicureeni" s-a atribuit din ce in ce mai mult acelora care

se dedau placerilor mesei si ale simjurilor.
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alege intre cele doua cai. Lucrul acesta il arata si oamenii de pretutindeni

care au filozofat si au alcatuit legi dupa ratiunea cea dreapta, care ne

arata ca unele lucruri trebuie facute, iar altele sa ne ferim a le

face. Stoicii, ei insisi, in inva^atura lor morala, £in cu fermitate la aceste

legi, ceea ce dovedeste ca teoria lor cu privire la principiile lucrurilor si

fiin^elor netrupesti nu este adevarata. A supune pe om legii destinului, sau a

zice ca Dumnezeu nu este nimic alaturea de aceste lucruri schimbatoare si

nestatornice si care se dizolva intotdeauna in aceleasi elemente, inseamna a

nu vedea nimic dintre cele ce sint nestricacioase si a amesteca pe Dumnezeu
insusi, in corup^ia universului, fie in intregime, fie in par^ile sale, sau in-

seamna a spune ca binele si raul nu sint nimic, ceea ce contravine oricarei

in^elepciuni, oricarei rajiuni si oricarei min^i rationale.

VIII.

Noi stim, ca atit cei ce s-au facut partasi inva^aturilor stoicilor si care

au fost, in ce priveste ratiunea morala niste oameni decen^i, ca si poepi,

din anumite puncte de vedere, datorita semin^ei Cuvintului, care este

innascuta in tot neamul oamenilor, au fost uriti si ucisi: amintim aici de

Heraclit, despre care am vorbit si mai inainte 180 , de Musonius 181
, in zilele

noastre, precum si de al^ii. Dupa cum am aratat, demonii au lucrat in asa

fel, ca to$i cei ce s-au straduit, in orice fel, sa traiasca potrivit Cuvintului

§i sa fuga de rautate, sa fie intotdeauna uri^i. Asa ca nu este citusi de pu^in

de mirare, daca demonii, da^i pe fa^a, fac in asa fel ca sa fie uri^i cu mult

mai mult, nu acei care participa numai in parte la acest Cuvint spermatic,

ci care poseda cunostin^a si contemplarea intregului Cuvint, Care este

Hristos. Dar ei isi vor primi chinul si pedeapsa, fiind inchisi in focul eel

vesnic. Caci, daca ei sint invinsi de catre oameni, inca de pe acum, in

numele lui Iisus Hristos, aceasta este o instiin^are cu privire la chinul eel

rezervat lor sj celor care ii adora pe ei, pe care-1 vor suferi in focul eel vesnic.

Asa au vestit de mai inainte profe^ii ca va fi si tot asa ne-a invatat si Invata-

torul nostru, Iisus Hristos.

IX.

Dar, pentru ca sa nu spuna cineva ceea ce spun pretinsii filozofi ca cele

aratate de noi in legatura cu cei nedrep^i, care vor fi chinuiti in focul eel

vesnic, sint doar niste vorbe mari si infricosatoare si ca noi voim sa aducem
pe oameni la virtute prin frica si nu prin dragostea fa^a de bine, voi raspun-

de pe scurt ca daca aceste pedepse nu ar exista, atunci nici Dumnezeu nu

180. A se vedea Apologia I, capit. XLVI, 3.

181. Rufus C. Musonius, un celebru filozof stoic, din primul secol al erei crestine.
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ar exista; sau ca, daca ar exista un Dumnezeu, el nu s-ar ocupa de oameni,

nu ar mai exista nici bine si nici rau 1 82
, iar legislatorii, asa cum am spus mai

inainte183 , s-ar dovedi a fi niste oameni nedrep^i, atunci cind ar pedepsi pe

aceia care calca in picioare prescrip{iile cele bune ale lor. Dar, pentru ca

aceia nu sint nedrepji, dupa cum nici Parintele lor care ne inva^a prin

Cuvintul Sau sa savirsim aceleasi lucruri, inseamna ca numai aceia care nu

sint de acord cu ei sint nedrepfi. Iar daca cineva, comparind diferitele legi

ale oamenilor, ar zice ca la unii oameni anumite lucruri sint bune, iar altele

sint socotite rele, in timp ce, la al^ii, cele urite la cei dintii sint socotite

bune si cele bune sint socotite urite, sa ia aminte cele ce spuneam si cu

privire la aceasta. Stim, de altfel, ca ingerii cei rai au stabilit si legi asemana-

toare rauta^ii lor. De aceste legi se bucura oamenii care au devenit asemenea

lor. Dar venind Cuvintul, cu dreptatea Lui, a aratat ca nu toate parerile si

nici toate principiile nu erau bune; ca existau unele bune iar altele rele.

lata ceea ce voi spune, sau niste lucruri asemanatoare, celor care fac aceasta

obiec^ie si ceea ce as putea dezvolta mult mai pe larg, daca ar fi nevoie.

Acum, insa, ma voi intoarce la subiect.

X.

Deci, cele ale noastre, depasesc orice alta inva^atura omeneasca,

prin aceea ca noi avem in Hristos intreg Cuvintul, Care S-a aratat pentru noi

trup, Cuvint si suflet. Caci tot ceea ce au grait si au gasit filozofii si legiuito-

rii, au fost scoase de ei cu truda din ceea ce au gasit contemplind doar in

parte Cuvintul. Dar, deoarece ei nu au cunoscut toate cele ale Cuvintului,

Care este Hristos, ei au spus de multe ori si lucruri contrare. De altfel, chiar

si cei ce au fost mai inainte de Hristos si au incercat sa-si dea seama de niste

asemenea lucruri in chip omenesc, cu ajutorul ra^iumi, au fost trasi la

raspundere intocmai ca niste impiosi si ca niste oameni plini de curiozitate.

Dintre acestia, lui Socrates, eel care a depus mai multa ardoare in aceasta, i

s-au adus aceleasi acuzafii care ni se aduc si noua. Caci au spus despre el ca

introduce niste divinitafi noi si ca pe aceia pe care cetatea ii socoteste zei,

el ii nesocoteste 184 .Iar aceia, eliminind din Republica luipe demonii cei rai,

care savirseau celece spuneau poe^ii, inva^a pe oameni sa renun^e la Homer
si la ceilal^i poefi, si-i indemna sa ajunga cu ajutorul cercetarii ra^iunii, la

cunoasterea Dumnezeului celui necunoscut185 , spunind: „Nu este usor de

a gasi pe Parintele si Creatorul tuturor si nici nu este ceva sigur ca, atunci

182. A se vedea Apologia I, XXIV, 4.
183. A sc vedea Apologia II, capit. VII, 7.
184. Platon, Apolog., p. 24 B.
185. Cf. Fapte, 17,23.



SFfNTUL iustin, apologia a doua 85

cind L-ai gasit, sa vorbesti despre El tuturor" 186
, lucru pe care 1-a facut

Hristosul nostru, prin puterea Lui proprie. Nimeni nu a fost convins de

catre Socrate in asa fel, ca sa moara pentru o asemenea inva^atura; dar,

de catre Hristos, Cel in parte cunoscut si de catre Socrates (caci El a fost si

este Cuvintul, Care este in toate, Care a prezis prin profe^i cele ce aveau sa

fie, El Insusi devenind patimitor asemenea noua si inva^indu-ne acestea),

au fost convinsi nu numai filozofii si filologii, ci si mestesugarii si ignoranpi

de tot felul, care, pentru El au disprejuit si slava, si teama, si moartea.

Pentru ca El este puterea Parintelui celui negrait si nicidecum o inven^ie

simpla a rafiunii omenesti.

Noi nici nu am fi omorifi si nici oamenii cei nedrep|i si demonii nu ar

fi mai puternici deck noi, daca nu ar fi de datoria fiecarui om care s-a

nascut sa si moara. Pentru care motiv, noi sintem mul^umi^i ca ne putem

achita aceasta datorie a noastra. Aceasta, desi socotim ca este bine si bine-

venit de a spune lui Crescens si celor deopotriva cu el lipsi^i de rajiune,

povestea aceea pe care o intilnim la Xenofon187
. Acesta povesteste ca

Heracles, ajungind la o rascruce de drumuri, s-a intilnit cu virtutea si cu

rautatea, care i-au aparut sub chipuri de femeie. Astfel, rautatea, avind

pe ea o imbracaminte diafana, cu fa{a grajioasa si infloritoare, din cauza

podoabelor pe care le avea pe ea si fiind de-a dreptul incintatoare la vedere,

i-a spus lui Heracles ca daca o va urma il va face sa duca de-a pururea o via^a

plina de placeri fi de frumuse^e, la fel de stralucita cu aceea a lumii din

jurul ei. Iar virtutea, stind inaintea lui cu o fa{a si imbracaminte severa,

i-a zis: „De te vei lasa, insa, convins de mine, te vei impodobi nu cu podoaba

si nici cu frumuse^e trecatoare si stricacioasa, ci cu podoabele cele cu

adevarat frumoase si vesnice". Sintem convinsi, deci, ca oricine va evita

bunurile aparente si se va atasa de cele socotite crude si irafionale va gasi

fericirea. Caci rautatea, imbracind forma exterioara a faptelor ei cu calita-

^ile virtu^ii si a celor ce sint cu adevarat bune, prin imitarea celor nestrica-

cioase (intrucit ea nu are nimic nestricacios in ea insasi si nici nu poate sa

faca ceva care sa nu fie stricacios), robeste pe oamenii de jos, incununind

virtutea cu atributele ei cele rele. Cei ce injeleg, insa, calita^ile cele bune ale

fiin^ei, ramin incoruptibili in ce priveste virtutea. Lucrul acesta se poate

spune si despre crestini si despre atle{i si despre oamenii care fac aceleasi

lucruri asemanatoare cu acelea pe care le-au spus poe^ii in legatura cu asa-

zisii lor zei si el poate fi in^eles de catre orice om cu mintea intreaga din

modul cum noi dispre^uim moartea, de care to^i ceilal^i se infricoseaza.

186. Platon, Timeu, p. 28 C.
187. Xenofon, Memorab., II, I, 24 $i urm.
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XII.

De altfel, eu insumi, pe cind ma gaseam impartasind inva^aturile lui

Platon, auzind de modul in care crestinii erau defaimap si vazindu-i ca sint

fara de teama in fa£a morpi sj in fa^a tuturor acelora pe care oamenii le

socotesc infricosatoare, am inteles ca este cu neputinta ca ei sa traiasca

in rautate si in pofta placerilor. Ce om dedat placerilor sau desfriului, care

socote§te un lucru bun sa se hraneasca din carnurile omene^ti, ar fi in stare

sa imbrapseze moartea, ca sa se lipseasca de bunurile lui si nu ar cauta,

cu tot dinadinsul, sa se bucure de viaja prezenta si sa se sustraga magistra-

tilor, decit sa se expuna mor^ii, denunpndu-se pe sine insusi ? Dar §i lucrul

acesta au cautat sa-1 savir§easca demonii cei rai, slujindu-se de oamenii cei

lipsip de pietate. Ei au condamnat la moarte pe mai mulp dintre ai nostri,

bazap pe calomniile raspindite impotriva noastra si au supus la chinuri pe

servitorii nostri, pe copii si pe femei, sj prin chinuri inspaimintatoare,

i-au silit sa ne impute aceste crime faimoase, pe care de altfel ei le savir§esc

pe fa£a.

Dar, pentru ca noi nu avem de-a face cu nimic din cele ce cauta ei sa

ne impute, noi nici nu ne gindim macar la a§a ceva, avind pe Dumnezeul

eel nenascut §i mai presus de orice cuvint martor al cugetelor $i faptelor

noastre. Pentru ce, oare, nu am marturisi in chip public ca toate acestea

sint niste lucruri bune si nu am spune despre ele ca sint o filozofie divina ?

ca noi celebram prin ucidere de oameni misterele lui Kronos ? ca atunci

cind noi ne adapam cu singe, asa cum se spune, facem aceleasi lucruri ca $i

idolul pe care voi il cinsti{i, care este stropit nu numai cu singe de animale,

ci si cu singe omenesc, de catre eel mai ilustru ?i mai nobil barbat de la voi,

care ii aduce libapune de singe de oameni ucisj ? ca noi imitam pe Zeus si

pe ceilalti zei, dedindu-ne fara nici o rezerva, la crime impotriva naturii §i la

adultere ? Pentru ce nu am cauta $i noi justificarea noastra in scrierile lui

Epicur si ale altor poep ? Dar noi, dimpotriva, cautam sa inspiram groaza

fa^a de niste astfel de lucruri si indemnam pe top sa fuga de cei ce le

practica si de imitatorii lor, ceea ce ne silim sa facem §i prin cuvintele

acestea ale noastre si pentru aceasta noi sintem persecutap pe toate caile.

Dar nu ne pasa de aceasta, pentru ca stim ca Dumnezeu este un drept

supraveghetor. Fie ca §i acum, cineva, urcindu-se pe o tribuna inalta sa

strige aceste tragice cuvinte: ,,Ru§ina|i-va, ru§inap-va ca imputap unor

nevinovap crimele pe care voi le savirsip in chip public si ca-i acoperip pe

acestia cu gresalele voastre si ale zeilor vostri, care nu au nici cea mai mica

legatura cu ele. Schimbap-va atitudinea voastra, in^elepp|i-va !"
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XIII.

Dar eu, aflind ca invapiturilor celor dumnezeiesti ale crestinilor li se

pune un vesmint urit de catre demonii cei rai, pentru indepartarea de ele

a celorlalp oameni am luat in deridere atit pe cei ce imbracau in tot felul de

minciuni aceste invapituri, cit si minciunile pe care ei le scorneau, precum si

parerea pe care mulpmea si-o facea despre ele. Marturisesc, sus si tare,

ca sint crestin si dorind si luptindu-ma din toate puterile sa ma arat astfel,

nu din cauza ca inva^aturile lui Platon ar fi straine de cele ale lui Hristos,

ci din cauza ca ele nu sint intru totul asemanatoare, dupa cum se intimpla

si cu cele ale celorlalp stoici si poep si scriitori, m-am deosebit mult de

acestea din urma. Fiecare dintre acestia, atunci cind a vazut, in parte,

apropierea lui de Cuvintul dumnezeiesc Cei imprastiat in lume, a putut sa

graiasca cite un adevar partial; dar cei care au vorbit lucruri contrare unii

altora, in chestiunile cele mai insemnate, se pare ca nu au avttt nici o stiinpi

vadita si nici o cunostinpi neindoioasa despre Cuvintul. Deci, toate acelea

care se spun corect de catre top, sint cele ale noastre, ale crestinilor. Caci

dupa Dumnezeu, noi ne inchinam si iubim Cuvintul Cei de la Dumnezeu,

Cei nenascut si negrait, pentru ca El S-a facut pentru noi om si fiind astfel

partas suferin^elor noastre, ne-a adus si vindecarea. Top scriitorii, prin

samin^a Cuvintului, care s-a gasit in ei de la natura, au putut vedea numai

slab de tot, adevarul. Dar altceva este a poseda o samin^a si o asemanare

potrivita cu facultaple proprii si altceva obiectul insusi, a carui participare

si imitare provin de la harul care vine de la El.

XIV.

Si acum va cerem ca sa sancponaji aceasta carticica a noastra, in

forma in care vep gasi de cuviin^a, pentru ca cele ale noastre sa poata fi

cunoscute si altora si sa se poata elibera de prejudecaple si de ignorarea

celor bune, toti acei care se fac raspunzatori de pedeapsa din cauza lor

insisi. Caci omul are prin natura sa puterea de a cunoaste binele si raul.

Noi sintem acuzap de crime, despre care nu se stie daca sintem vinovap.

Totusi, zeii care fac lucrurile de care noi sintem •acuzap si care cauta imita-

tori printre oameni, sint aprobap. Dar cei ce, pentru aceste fapte pretinse,

ne condamna la moarte, la inchisoare sau la alte chinuri asemanatoare, se

condamna pe ei insisi: ei nu mai au nevoie de alp judecatori.

XV.
(Eu am dispre^uit, in neamul meu, inva^atura nelegiuita si falsa a lui

Simon). Daca voi vep sancpona aceasta scriere, noi o vom face cunoscuta

tuturor, pentru ca top, de va fi cu putinpl, sa-si schimbe atitudinea lor fapi
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de noi. Pentru aceasta noi am alcatuit aceasta scriere. Judecind dupa judeca-

ta sanatoasa, inva^atura noastra nu este o inva^atura reprobabila, ci este

superioara oricarei filozofii omenejti. Cel pu^in ea valoreaza mult mai

mult decit ceea ce au scris Sotades 188
, Philaenis

189
, Archestrate

190
, Epicur

si ceilalji poe^i, ale caror lucrari poate sa le citeasca si sa le vada reprezen-

tate toata lumea.

Ne oprim aici. Am facut tot ceea ce a depins de noi §i dorim ca to^i

oamenii de prctutindenea sa cunoasca adevarul. Fie ca voi, asa cum se cade

pieta^ii si filozofiei voastre, sa judeca^i cu dreptate, in propriul vostru

interes !

188. Sotades, poet din vremea lui Ptolomeu Filadelful, autorul unor poezii in care,

sub o forma satirica ji adesea obscena, se gaseau intercalate maxime morale. El a fost

tradus sau imitat de Ennius, sub titlul,,5ote". Versurile lui Sint cunoscute sub numele de
„versuri sotadice".

189. Philaenis, o poeta contemporana cu Isocrates. A scris o lucrare libertina,

despre cele afrodisiace.

190. Archestrate de Gela, contemporan cu Aristotel, autorul unui poem gastro-

nomic intitulat „Hedypatheia", care a fost imitat de catre Ennius, sub titlul de „Hedy-

phagetica".
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(PARTEA iNTllA)

I.

Pentru ce Iustin s-a fdcut crestin. Pe cind ma plimbam intr-o zi, dis-de-

dimineata, pe cararile Xistului 192 , intilnindu-ma cu cineva, care era inso^it

de mai mul^i al^i tovarasi; acesta imi zise:

— Bucura-te, filozofule !

Si, zicind acestea, intorcindu-se din cale, s-a alaturat mie si odata cu

el s-au intors din cale si s-au alaturat mie si ceilalp tovarasi ai lui. La rindul

meu, adresindu-ma lui, i-am zis:

— Ei, ce este?

— Am inva^at la Argos, de la Corint Socraticul, ca nu trebuie sa

dispre^uim si nici sa trecem cu vederea pe cei ce poarta o astfel de haina,

ci, dimpotriva, sa ne dam toata osteneala sa stam de vorba cu ei, doar-doar,

din aceasta convorbire ar putea rezulta vreun folos, fie pentru unul, fie

pentru altul. Caci este un lucru deopotriva de bun, chiar daca numai unul

din amindoi ar putea dobindi vreun folos. De aceea, cind vad pe cineva

purtind o astfel de haina, ma apropii de el cu multa placere. Si tot de aceea

te-am intimpinat si pe tine, acum, cu aceeasi placere. Cit priveste pe tovarasii

mei, acestia ma urmeaza, asteptind sa audi si ei, de la tine, ceva bun si

folositor.

— Dar cine esti tu, oare, prea puternice printre muritori ?
193

, i-am zis

eu atunci, glumind in felul acesta cu el.

Si el mi-a spus, cit se poate de simplu si numele si neamul lui:

— Ma numesc Tryfon si sint ebreu din circumciziune. Am fugit de

191. Titlul dat de manuscrisul nr. 450 din Biblioteca Na^ionala de la Paris, de al

carui cuprins tinem seama aici, este „Dialogul cu iudeul Tryphon al sfintului Iustin

Martirul si Filozoful". El insa nu aparfine sfintului Iustin. Probabil ca titlul initial si

original, care nu s-a pastrat, va fi avut ?i o dedicate facuta lui Marcus Pompeius, pe
care il gasim amintit in cap. VIII, 3 si cap. CXLI, 5.

192. Dupa indicative lui Eusebiu (Hist. Eccl. IV, XVIII, 6), aici ar fi vorba despre

„Xistul" (stadionul) de la Efes. A se vedea si Dialog. IX, 3

.

193. „Tlc 6e ov'eon", expresie luata de la Homer, Iliada, VI, 123 si XV, 247.
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razboiul care are loc acum in Palestina194 si am petrecut multa vreme in

Grecia si, mai ales, la Corint.

— Dar ce-ai putea folosi tu, oare, mai mult, de pe urma filozofiei, decit

de pe urma legiuitorului tau si a profe^ilor ? i-am zis eu, atunci.

— Cum ? zise la rindul lui acela, filozofii nu vorbesc, oare, tot timpul

despre Dumnezeu si discu^iile lor nu se invirtesc intotdeauna in jurul monar-

hiei si al proniei ? Oare sarcina filozofiei nu este tocmai aceea de a cerceta

cele cu privire la Dumnezeu ?

— Da, i-am zis eu; si noi credem la fel. Dar cei mai mul^i nici macar nu

s-au gindit daca este numai un singur Dumnezeu, sau daca sint mai mul^i

si daca Dumnezeu poarta de grija fiecaruia dintre noi, in parte, sau nu, ca si

cum cunostin^a aceasta nu ar contribui cu nimic la fericire. Dimpotriva,

ei se incearca sa ne convinga ca Dumnezeu poarta de grija numai de univers,

de genuri si de specii, dar ca de mine si de tine si de fiecare in parte nu

poarta grija, fiindca daca ar purta, atunci noi nu am mai fi siliji sa ne rugam
Lui toata ziua si toata noaptea. Unde-i poate duce pe unii ca acestia o astfel

de parere, nu este greu de injeles. Intr-adevar, cei care inva^a asemenea

lucruri isi iau ingaduin^a si libertatea de a vorbi, de a urma si de a face

orice voiesc, fiindca ei nu se tem nici de pedeapsa si nici nu nadajduiesc

vreun bine de la Dumnezeu. Caci cum ar putea face altfel
195

, ei, care zic ca

lucrurile sint aceleasi intotdeauna si ca, iarasi, eu si tu traim la fel, ca unii

care nu putem deveni nici mai buni, nici mai rai ? Al^ii, inva^ind ca sufletul

omenesc este nemuritor si netrupesc, socotesc ca atunci cind fac vreun rau

nu vor avea nici o pedeapsa (caci ceea ce este netrupesc nu poate patimi)

si ca n-au nevoie de nimic de la Dumnezeu, intrucit sufletul este nemuritor.

Atunci Tryfon, zimbind cu in^eles, a zis:

— Dar tu ce crezi despre toate acestea ? Spune-ne ce parere ai tu despre

Dumnezeu si care este filozofia ta ?

II.

I"fi voi spune, i-am zis eu, care este parerea mea. Intr-adevar filozofia

este lucrul eel mai mare si mai vrednic de Dumnezeu. Ea singura poate sa

ne inal^e pina la Dumnezeu si sa ne apropie de El, iar sfin^i, cu adevarat,

sint numai aceia care-si deprind mintea cu filozofia. Ce este, insa, filozofia

si pentru care motiv a fost ea trimisa oamenilor, este un lucru necunoscut

de mul|i. Dealtminteri, pe buna dreptate, fiindca stiinja aceasta fiind una

194. Este vorba de razboiul declansat de Bar-Kochebas, in timpul imparatului

Hadrian (132—135). Potrivit acestei informa^ii, Dialogul (nu alcatuirea lui in scris), se

pare ca a avut loc intre anii 132—135.
195. Aici sfintul Iustin se refera la unii dintre stoicieni. Cf. Apolog. I, XIX, 5 si XX,

1-2.
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singura, daca to^i ar cunoaste rostul ei, atunci nu ar mai fi unii platonicieni,

al^ii stoici, al^ii peripateticieni, al^ii teoreticieni si alfii pitagorei. Cum s-a

facut ca filozofia a devenit o fiin^a cu mai multe capete,va voi spune indata.

S-a intimplat ca, dupa cei dintii care au venit in contact cu filozofia,

cei care le-au urmat n-au mai cercetat nimic cu privire la adevar, ci, fiind

cuprinsi de admirape fa{a de resemnarea, de infrinarea si de cuvintele

incurcate ale acestora, au socotit adevaruri numai lucrurile acelea, pe care

fiecare le-a inva^at de la dascalul lui si, la rindul lor, au transmis mai departe,

celor de dupa ei, aceste inva^aturi, asa cum le-au primit si altele proprii

asemanatoare cu cele dintii, numindu-le pe toate, la un loc, cu numele

parintelui de la inceput al lor. De aceea fi eu, dorind, la inceput, sa ma
alatur unuia dintre acestia, m-am incredin^at unui stoic

196
. §i, stind destula

vreme la el, daca am vazut ca nu mi se mai spunea nimic despre Dumnezeu
(caci nici el, de altfel, nu stia prea multe lucruri, zicind ca o asemenea

inva^atura nici nu este necesara), 1-am schimbat pe acesta si am venit la un

altul, care se numea peripatetician si care, dupa cite se credea, era un barbat

grozav de luminat. Acesta, ingaduindu-ma pe linga el citeva zile, mi-a pretins

apoi sa-i fixez onorariul, pentru ca venirea noastra in contact sa nu ramina

fara de folos. Din cauza aceasta, socotind ca un asemenea om nu poate fi

nicidecum un filozof, 1-am parasit.

Dar, fiindca sufletul meu nu-mi dadea pace, dorind sa asculte continuu

despre ceea ce formeaza in chip propriu si deosebit obiectul filozofiei,

am venit la un pitagoreu, care era pe atunci in mare vaza, ocupindu-se mult

de tot cu filozofia. Apoi, vorbind cu el si aratindu-i ca vreau sa devin audito-

rul si discipolul lui, mi-a zis: ,,I-a spune-mi: ai urmat cursurile de muzica,

de astronomie si de geometrie ? Crezi ca po^i contempla ceva din cele ce

alcatuiesc fericirea, daca n-ai inva^at, mai intii, lucrurile acestea, care smulg

sufletul din limitele sensibilului si-1 fac folositor lucrurilor intelectuale,

pentru ca sa po^i vedea, in felul acesta, ce este in sine frumosul si ce este

binele ?" Laudindu-mi, cit se poate de mult aceste materii de inva^amint sj

spunindu-mi ca ele sint cu cit se poate de necesare, m-a respins, in cele din

urma, cind a auzit ca nu am cunostin^a de ele. Am fost nemul^umit, dupa
cum era si natural, vazindu-mi nadejdea spulberata si aceasta cu atit mai

mult, cu cit imi inchipuiam ca acesta era un om cu adevarat cunoscator.

Pe de alta parte, gindindu-ma, iarasi, la timpul pe care aveam sa-1 intrebuin-

{ez pentru insusirea materiilor acelora de inva^amint, nu ma puteam hotari

sa fiu atit de mult aminat. Gasindu-ma, astfel, intr-un asemenea impas, am

196. Potrivit cu „Acta mart. Just, et soc", sfintul Iustin Martirul vorbeste si

prefectului Rusticus despre aceasta odisee filozofica a sa.
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socotit cu cale sa ma due si la platonicieni, caci si acestia aveau un frumos

renume. §i cum nu de multa vreme venise in orasul nostru197 un barbat

injelept si foarte distins printre platonicieni, am petrecut laolalta cu el de

foarte multe ori si am progresat astfel, pe calea aceasta, apropiindu-ma din

ce in ce mai mult de el. In^elegerea lucrurilor netrupesti ma incinta foarte

mult, iar teoria ideilor dadea aripi judeca^ii mele. De aceea, socoteam ca nu

avea sa treaca prea multa vreme, pina sa devin in^elept si, in neghiobia mea,

nadajduiam sa vad pe Dumnezeu fa^a catre fa^a: caci acesta este scopul

filozofiei lui Platon.

III.

Pe cind ma gaseam astfel, parindu-mi-se ca port in mine o mare liniste

si voind sa fug si mai mult de orice urma omeneasca 198
, m-am dus intr-un

sat nu departe de mare. In timp ce ma apropiam de locul acela, in care

ajungind, aveam sa fiu numai eu cu mine insumi, un batrin respectabil, cu

infa^isarea destul de frumoasa, cu chip blind si cuvios, venea pe urma

mea, numai la cipva pasi departare. tntorcindu-ma spre el si oprindu-ma

din cale, 1-am fixat cu privirea strasnic. El mi-a zis:

— Ma cunosti ?

I-am spus ca nu.

— De ce, atunci, mi-a zis el, te uiji asa la mine ?

— Ma mir, i-am raspuns eu, ca te-ai intimplat sa fii in acelasi loc cu

mine. Caci nu m-am asteptat sa vad pe nimeni aici.

— Eu caut niste oameni de-ai mei, mi-a zis acela, care au plecat de la

mine, ca sa se duca intr-alta parte. Am venit sa vad, daca nu cumva se vor

arata pe undeva. Dar tu, mi-a zis el, ce cau^i pe aici ?

— Simt o placere deosebita, i-am raspuns eu, sa ma ocup cu astfel de

indeletniciri. Caci aici pot sa stau de vorba cu mine insumi, nefiind alte

lucruri care sa ma impiedice, asa cum se intimpla de obicei. Niste astfel

de locuri sint cit se poate de prielnice pentru medita^ie.

— Asadar, tu esti un om iubitor de meditate, mi-a zis el, si nu esti

un om iubitor de fapta si de adevar, dupa cum nu incerci sa fii un om mai

mult practic decit un sofist ?

— Dar, i-am raspuns eu, ce lucru poate fi mai de seama, pe care 1-ar

putea savirsi cineva, decit sa arate ca ra^iunea este mai presus de toate

197. Se pare ca aici este vorba despre Naplusa, locul de origine al sfintului Iustin.

Dupa aljii ar fi vorba tot despre Efes. Unul din motivele de seama care au indemnat pe
sfintul Iustin sa vina la credin^a crestina a fost si constan^a martirilor in credin^a lor

(vezi Apolog. II, XII, 1). Despre aceasta constants in credin^a, el vorbeste in mai multe
rinduri. Astfel: Dialog. XXXIV, 8 ; XLVI, 7 ; XCVI, 2 ; CX, 4 ; CXII, 2 ; CXXXI, 2.

198. Comp. Homer, Iliada, VI, 202.
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celelalte si lasindu-se astfel stapinit si condus de ra^iune, sa poata vedea

ratacirea altora si indeletnicirile lor, anume ca ei nu savirsesc nimic sanatos

si placut lui Dumnezeu ? Fara de filozofie si fara de ra^iunea cea dreapta,

nimeni nu poate dobindi in^elepciunea. Pentru aceasta, tot omul trebuie sa

se indeletniceasca cu filozofia si sa socoata lucrul acesta ca fiind eel mai de

seama si mai vrednic din toate, si ca celelalte nu sint decit de o a doua si

a treia mina, devenind lucruri moderate si vrednice de acceptat numai in

legatura cu filozofia si ca fara de ea, sau fara ca filozofia sa urmeze in chip

natural celor care se ocupa cu aceste lucruri, ele devin impovaratoare si niste

lucruri de rind.

— Asadar, filozofia duce la fericire ? a reluat acela.

— Da, am raspuns eu, ea si numai ea singura.

— Dar ce este oare filozofia si in ce consta fericirea la care duce ea ?

Daca nu te impiedica ceva sa-mi raspunzi, raspunde-mi

!

— Filozofia, am reluat eu, este stiin^a fiin^ei si cunoasterea adevarului,

iar incoronarea unei astfel de stiin^e si de in^elepciuni este fericirea.

— Dar ce numesti tu Dumnezeu ? mi-a zis el.

— Dumnezeu este aceea ce este intotdeauna acelasi si care este in

acelasi fel; El este cauza fiin^ei tuturor celorlalte.

In felul acesta i-am raspuns eu, iar el, auzind aceasta, m-a intrebat din

nou:

— Dar stiin^a nu este, oare, un nume comun al mai multor lucruri

deosebite ? Caci in toate mestesugurile, eel care cunoaste pe vreunul dintre

acestea se numeste om de stiin^a. Asa se intimpla cind este vorba de meste-

sugul armelor, al conducerii si tot asa si in arta medicinii. Cit priveste,

insa, lucrurile dumnezeiesti si cele omenesti, nu se intimpla la fel. Caci

putem spune, oare, ca exista o stiinta care sa ne procure cunostin^a lucruri-

lor dumnezeiesti si a celor omenesti si care sa ne arate dumnezeirea si

dreptatea pe care acestea o contin in ele ?

— Desigur, i-am raspuns eu.

— Dar ce ? A cunoaste pe om sau pe Dumnezeu este acelasi lucru cu

a cunoaste muzica, aritmetica, astronomia, sau altceva dintre acestea?

— Nicidecum !

— Prin urmare, mi-a zis acela, n-ai raspuns bine, fiindca la cunostin^a

aceiora ajungem prin invatatura, sau printr-o continua indeletnicire cu ele,

pe cind la cunostin^a celorlalte ajungem prin intui^ie. Daca ti-ar spune

cineva ca un animal, care traieste in India, nu este asemanator cu nici unul

din toate celelalte, ci ca este in cutare si cutare fel, ca este in multe chipuri

si culori, daca nu 1-ai vazut sau nu-1 vei vedea mai intii, nu vei putea spune

nimic despre el, de nu vei fi auzit vorbind despre el pe cineva care 1-a vazut.
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— Negresit ca nu, am zis eu.

— Atunci, cum ar putea vorbi, precum se cuvine, filozofii despre Dum-

nezeu, sau cum vor putea ei spune ceva adevarat despre El, daca nu exista

o stun^a a Lui si daca nu L-au vazut si nici nu L-au auzit vreodata ?

— Dar, parinte, am reluat eu, ei nu vad pe Dumnezeu cu ochii, asa cum
vad celelalte animale, ci Dumnezeu poate fi in^eles numai cu mintea, dupa

cum zice Platon 1 "
, iar eu sint de aceeasi parere cu el.

IV.

— Are, oare, mintea noastra, a zis el, o astfel de putere, ba inca o putere

atit de mare, sau nu percepe fiinfa decit prin sim^uri ? Sau, ca sa vorbim mai

lamurit, va putea ea sa vada vreodata pe Dumnezeu, cita vreme nu este

impodobita de Duhul Sfint200 ?

— Platon zice, am reluat eu, ca in felul acesta este puterea de a vedea

a minrii si ca ea ne-a fost data pentru a putea privi, prin curaria ei insasi

fiin^a aceea, care este cauza tuturor celor intelectuale, care nu are culoare,

nici forma, nici marime, nici altceva care se poate vedea cu ochiul, fiin^a

aceea, zice tot el, care este mai presus de orice fiin^a, care nu se poate spune,

nici povesti si care este numai frumuse^e si bunatate, gasindu-se deodata

in sufletele cele bune de la natura, printr-o inrudire oarecare si prin iubirea

lor de a o vedea.

— Dar ce inrudire avem noi cu Dumnezeu ? m-a intrebat el. Sau si

sufletul este de natura dumnezeiasca si nemuritor si deci, o parte din acel

spirit imparatesc ? Si, in felul in care vede acela pe Dumnezeu, ne este oare

si noua cu putinja, sa cuprindem cu mintea noastra pe Dumnezeu si, de

aici, sa fim fericiri ?

— Desigur, am raspuns eu.

— Dar, a intrebat el, toate sufletele care sint in diferitele animale II

pot cuprinde, sau altul este sufletul omului, altul acela al calului si altul

acela al asinului ?

— Nu, am raspuns eu; ci toate sint aceleasi in toate.

— Vor vedea, sau au vazut, oare, si caii si asinii pe Dumnezeu ?

— Nu, am raspuns eu; cum de altfel nici cei mai mulri dintre oameni,

ci numai aceia care traiesc intru dreptate si care sint curariri prin dreptate

si prin toate celelalte virturi.

— Prin urmare, a zis el, cineva nu vede pe Dumnezeu din cauza inrudirii

si nici pentru ca este spirit, ci pentru ca este virtuos si drept.

199. Platon, Timeu, 77 B (ed. Didot, II, p. 238).
200. $i dupa sfintul Irineu, Adv. Haeres. IV, XX, 6 ?i 8 (P.G. VII, 1036-1038)

condifia de a vedea pe Dumnezeu este aceea de a avea in sine pe Duhul Sfint.
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— Da, am raspuns eu, dar si pentru ca are cu ce sa in^eleaga pe Dumne-

zeu.

— Dar ce, caprele si oile sint oare nedrepta^ite ?

— Nu se face nici o nedreptate nimanui, am zis eu.

— Deci, dupa cuvintul tau,si aceste dobitoace vor vedea pe Dumnezeu ?

— Nu, caci trupul lor, fiind astfel de la natura, le este o piedica.

— Daca aceste dobitoace ar avea glas, cunoaste ca ele ar defaima si mai

mult trupul nostru. Dar sa lasam acum acestea si sa zicem ca este asa

precum glasuiesti tu. Spune-mi, insa, un lucru: sufletul vede pe Dumnezeu
atunci cind este inca in trup, sau numai dupa ce se desface de acesta ?

— li este cu putin^a sa ajunga la aceasta, am raspuns eu, si atita vreme

cit se gaseste in chip omenesc, dar mai ales, dupa ce s-a desfacut de trup si

se gaseste singur, poate sa atinga ceea ce este mai presus de orice timp201 .

— Oare, isi mai aduce aminte el de aceasta, venind iarasi intr-un om ?

— Cred ca nu, am raspuns eu.

— Dar atunci ce folos au sufletele care II vad, sau cu ce se deosebeste

sufletul care-L vede, de acela care nu-L vede, daca nu-si aduce aminte nici

macar de faptul ca L-a vazut ?

— Aici nu pot spune nimic, am zis eu.

— Dar sufletele cele nevrednice de o astfel de privire, ce vor patimi ?

— Ele sint inchise in trupurile vreunor fiare, iar pedeapsa lor consta

tocmai in aceasta.

— $tiu ele, insa, ca din cauza aceasta se gasesc in niste astfel de trupuri

si deci, ca au pacatuit cu ceva ?

— Cred ca nu.

— Atunci, nici ele nu folosesc nimic de pe urma pedepsei, dupa cite

se pare. Ba, as putea spune chiar ca nici macar nu sint pedepsite, de vreme ce

ele nu pricep aceasta pedeapsa202 .

— Negresit ca nu !

— Asadar, sufletele nici nu vad pe Dumnezeu si nici nu ratacesc in alte

trupuri. Caci, daca ar fi asa, ele ar sti ca sint astfel pedepsite si s-ar teme,

mai departe, de a pacatui, chiar si numai din intimplare. Dar ca ele pot

in^elege ca exista Dumnezeu si ca dreptatea si pietatea sint ceva frumos,

aici sint si eu de aceeasi parere, a zis el.

— Bine zici, i-am raspuns eu.

201. Sfintul Iustin vorbejte mereu ca un platonician. A se vedea Phedon, 66, ed.

Didot, I, p. 51 si passim.
202. Deopotriva cu sfintul Iustin, la rindul lor ji sfintul Irineu si Tertulian combat

metempsihoza ji cu acelasi argument, scosdin necunostin^a pe care o avem despre ea.

C 7 — Apologeji de limba greaca
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V.

Deci, filozofii aceia nu §tiu nimic despre aceste lucruri; caci ei nu pot

spune nici macar ce este sufletul.

— Se pare ca nu.

— Nu trebuie sa spunem nici macar ca sufletul este nemuritor, caci

ceea ce este nemuritor este totodata si nenascut.

— Dupa unii filozofi, numi^i platonicieni, sufletul este intr-adevar

nenascut §i nemuritor.

— Dar poate ca tu zici ca sj lumea este nenascuta ?

— Sint unii care zic asa, dar eu nu sint de parerea aceasta.

— Foarte bine faci ! Ca ce rost ar avea ca un trup, atit de solid, care are

duritate §i care este compus, care se schimba pierind si nascindu-se zi de zi,

sa socotim ca n-a fost facut de la inceput de cineva, iar daca lumea este

nascuta, in chip necesar ca isi sufletele au fost facute $i ca ele nu exista

cu de la sine putere ? Caci ele au fost facute pentru oameni si pentru celelal-

te animale, daca, dupa cum spui tu, au fost facute fiecare in parte, iar nu

fiecare cu trupul lui propriu.

— Asa mi se pare si mie ca este drept.

— Prin urmare, sufletele nu sint nemuritoare.

— Nu, fiindca am vazut ca si lumea este nascuta.

— Dar eu nu spun nicidecum ca toate sufletele mor; caci pentru cei rai,

aceasta ar fi cu adevarat un profit. Dar atunci cum ? Sufletele celor piosi

ramin intr-un loc mai bun, iar cele nedrepte si rele intr-unul mai rau,

asteptind acolo vremea judecarii. Astfel, sufletele cele vrednice de Dumne-
zeu nu vor mai muri, pe cind celelalte vor fi pedepsite, atita vreme cit

Dumnezeu voieste ca ele sa existe si sa fie pedepsite.

— Ce spui tu acum nu este, oare, acelasi lucru cu acela pe care Platon

il lasa sa se infeleaga, despre lume, in Timaeos, spunind ca ea este strica-

cioasa intrucit este facuta, dar ca ea nu va fi distrusa §i nici nu-§i va gasi

soarta mor^ii, din cauza voin^ei lui Dumnezeu ? §i crezi ca se poate spune

acelasj lucru si despre suflet ?i, in genere, despre toate celelalte ? Caci toate

cele ce sint dupa Dumnezeu, sau care vor fi vreodata, au natura stricacioasa

§i, ca atare vor disparea si nu vor mai fi. Singur Dumnezeu este nemuritor si

nestricacios si tocmai pentru aceasta este Dumnezeu, in vreme ce toate

celelalte, care vin dupa El, sint nascute si stricacioase. Pentru aceasta suflete-

le vor §i muri si vor fi §i pedepsite; caci daca ar fi nenascute, ele n-ar mai

pacatui si n-ar mai fi pline de nebunie, nici n-ar mai fi sovaitoare §i cuteza-

toare, nici n-ar mai locui de buna voie in porci, in §erpi sj in ciini, nici n-ar

mai fi ingaduit ca sa fie constrinse, de vreme ce-ar fi nenascute. Caci ceea ce

este nenascut este asemanator cu ceea ce este nenascut si este deopotriva si
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acelasi cu el, neputindu-se deosebi unul de altul nici in ceea ce priveste

puterea, nici in ceea ce priveste cinstea. De aid urmeaza ca nici nu sint

multe cele ce sint nenascute. Caci, daca ai socoti ca intre cele ce sint

nenascute ar exista vreo deosebire si ai cerceta mai bine, n-ai putea gasi

cauza deosebirii, ci, • ducindu-te cu mintea la nesfirsit, aceasta in cele din

urma, se va opri obosita, la ceva care este nenascut si vei sfirsi prin a zice ca

acesta este cauza tuturor. Oare aceasta au scapat-o din vedere Platon si

Pitagora, barba^ii aceia in^elep^i, care au devenit pentru noi un fel de zid

si de sprijin al filozofiei ?
203

VI.

Pu{in imi pasa de Platon, de Pitagora si, in genere, de oricare altul,

care gindeste la fel. Ca adevarul acesta este, afla-1 de aid: sau sufletul

este viafa, sau el are viaja. Daca este via^a, atunci el ar trebui sa faca pe

altcineva sa traiasca, iar nu pe sine insusi, dupa cum si miscarea face sa se

miste un alt lucru, iar nu pe sine insasi. Faptul ca sufletul traieste, nimeni

n-ar putea tagadui. Daca traieste, insa, el traieste nu pentru ca este viafa, ci

pentru ca se impartaseste din viaja si, ceea ce se impartaseste din ceva este

cu totul altceva decit aceea din care se impartaseste. Sufletul se impartases-

te din via^a, pentru ca Dumnezeu voieste ca el sa traiasca. $i ca atare,

sufletul nu se va mai impartasi din viaja, cind Dumnezeu va voi ca sufletul

sa nu mai traiasca. Caci sufletul nu traieste prin el insusi, cum traieste

Dumnezeu. Ci — dupa cum nu este cu putin^a ca omul sa traiasca continuu

si nici ca sufletul sa fie continuu la un loc cu trupul si atunci cind trebuie

ca armonia aceasta sa se desfaca, sufletul paraseste trupul si omul nu mai

exista — tot astfel §i atunci cind sufletul nu trebuie sa mai existe, spiritul

vivificator
204 pleaca din el, iar sufletul nu mai exista, ci se intoarce iarasi

acolo de unde a fost atras
205

.

VII.

Atunci, la ce dascal se va mai duce cineva in cazul acesta, sau unde va

mai gasi vreun folos, daca nici la acestia nu se gasesfe adevarul ?

— Cu mult mai inainte de acesti asa-zisi filozofi, au fost niste oameni

fericip, drep^i si iubitori de Dumnezeu, care au vorbit in Duhul Sfint si care

203. Argumentul acesta a fost reprodus de sfintul Irineu, Adv. Haeres., II, XVI, 3

(P. G. VIII, 760).
204. De aici nu se poate trage concluzia ca sfintul Iustin ar fi distins in om : spiritul,

sufletul si trupul (teoria trihotomista). El ramine pretutindenea un partizan al dihoto-

mismului;a se vedea: Dialog. CV, 3—4;Apolog. I, 8, 4 §iApolog. II, 10, 1.

205. Eccl. 12, 7.
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au aratat cele viitoare, care se intimpla acum: acestia sint profe^ii. Numai
acestia au vazut si au spus oamenilor adevarul, netemindu-se si neascultind de

nimeni. Ei nu au fost invinsi de dorin^a de slava, ci au spus numai ceea ce au

auzit si au vazut, fiind plini de Duhul Sfint. Scrierile lor se pastreaza chiar

si acum si, indeletnicindu-se cineva cu ele, daca crede in ele, poate folosi

foarte mult: atit cu privire la inceputuri, cit si cu privire la sfirsit si la toate

cele ce trebuie sa stie un filozof. Ei nu vorbesc cu dovezi, caci sint niste

martori vrednici ai adevarului, mai presus de orice dovada. Cele ce s-au

mtimplat, insa, sau se intimpla si acum, silesc pe orisicine sa fie de acord cu

cele graite de ei. Chiar si numai pentru minunile pe care le-au savirsit, ei pot

fi socoti^i drep^i, atunci cind au slavit pe Facatorul tuturor, Dumnezeu si

Tatal si au vestit pe Hristos, Care avea sa vina de la El si Care avea sa fie

Fiul Lui. Lucrul acesta nici nu 1-au facut si nici nu-1 fac profe^ii mincinosi,

care sint plini de duhul eel necurat si ratacitor si care, desi indraznesc sa

savirseasca oarecare minuni, spre uimirea oamenilor, slavesc, in schimb,

duhurile ratacirii sj pe demoni206 . Roaga-te, deci, mai presus de toate, sa {i

se deschida por^ile luminii, caci toate acestea nu pot fi vazute $i nici in^elese

de to^i, daca Dumnezeu sj Hristosul Lui nu da cuiva sa in^eleaga.

VIII.

Spunind acestea §i alte multe de felul acestora pe care nu mai este

timpul sa le insjr acum aici, a plecat, poruncindu-mi sa urmez aceste lucruri,

§i nu 1-am mai vazut, de atunci. Iar mie, mi s-a aprins deodata un foe in

suflet si m-a cuprins o mare dragoste de profe^i $i de barba^ii aceia, care sint

prietenii lui Hristos. $i, gindind la cuvintele lui, gaseam ca aceasta este

singura filozofie sigura §i aducatoare de folos. In felul acesta si pentru

aceasta sint filozof. §i a§ voi ca to{i, dobindind aceea§i dispozifie pe care o

am eu, sa nu va departa^i de cuvintele Mintuitorului. Caci ele au in sine

ceva de temut si sint in stare sa imblinzeasca pe to0 cei care ies din ideea cea

dreapta, fiind o odihna cit se poate de placuta pentru cei ce se dedau

studiului lor. Daca, deci, te ingrijesti si tu de tine si daca voiesti sa ajungi

la mintuire si ai incredere in Dumnezeu, ca unul care, in definitiv, nu esti

strain de aceste lucruri, se cuvine ca si tu, cunoscind pe Hristosul lui Dumne-
zeu si devenind desavirsit, sa fii fericit.

Spunind acestea, prea iubitul meu207
, cei care erau impreuna cu Tryfon

au inceput sa rida, iar el, zimbind, mi-a zis:

— Toate celelalte despre care ai vorbit, le accept si-^i admir zelul tau

206.1 Tim. 4,1.
207. Aici este vorba despre Marcus Pompeius, caruia i-a fost dedicat acest dialog

(cf. Dialog. CXLI.5 si I, 1).
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pentru tot ceea ce este dumnezeiesc, dar ar fi fost mai bine, daca ai fi ramas

la filozofia lui Platon, sau a altcuiva, practicind resemnarea, infrinarea si

cumpatarea, decit sa te inseli cu niste cuvinte mincinoase si sa urmezi

unor oameni de nimic. Caci daca ai fi ramas in felul acela la filozofie si daca

ai fi trait fara de pata, ai fi avut nadejdea unei sorfi mai bune. Parasind

insa pe Dumnezeu si nadajduind in om, ce mintuire i{i mai poate ramine ?

Daca acum vrei sa ma ascul^i si pe mine (caci de acum te socot prieten),

mai intii circumcide-te, apoi pazeste, dupa cum este legiuit,, sabatul, sarba-

torile, lunile cele noi ale lui Dumnezeu si, intr-un cuvint, fa tot ceea ce este

scris in Lege, si atunci poate ca vei gasi mila inaintea lui Dumnezeu. Hristos,

insa, chiar daca s-a nascut si se va fi gasind pe undeva, este un necunoscut

si el insusi nu se cunoaste, nici nu are vreo putere, pina cind, venind Ilie,

nu-i va unge si nu-1 va face cunoscut tuturor. Voi, insa, primind un zvon

zadarnic, v-a{i faurit un Hristos, iar din cauza lui, sinte^i nimici^i acum
prosteste.

IX.

Ingaduie-^i-se {ie, omule si iarta-^i-se {ie, i-am zis eu atunci, ca nu §tii

ce vorbesti. Ai ascultat de niste dascali care nu pricep Scripturile si vorbesti,

la voia intimplarii, ceea ce-p vine in minte. Daca ai voi sa primesti, insa,

discu^ia cu privire la aceasta, cum ca, adica, nu sintem in ratacire si ca nu

vom inceta niciodata de a marturisi acest lucru, chiar daca se vor purta asu-

pra noastra toate defaimarile oamenilor ^i chiar daca tiranul eel mai crud

ne-ar sili la aceasta, i{i voi arata numaidecit, ca noi n-am crezut in niste

basme zadarnice si nici in niscaiva cuvinte lipsite de dovada, ci in niste

cuvinte pline de Duh Sfint, izvoritoare de putere si infloritoare de har.

Cei ce erau cu el, izbucnira iara si in hohote de ris si incepura sa

vorbeasca cuvinte urite, pentru care motiv ridicindu-ma, eram gata s-o iau

din loc. Dar el, apucindu-ma de haina, mi-a zis sa nu plec, mai inainte de a

indeplini ceea ce am fagaduit.

— Dar atunci, am zis eu, tovarasii tai sa nu mai faca galagie si nici sa

nu mai vorbeasca atit de urit; ci, daca vor, sa asculte in liniste, iar daca vreo

treaba mai de seama ii impiedica, sa piece. Apoi noi, retragindu-ne undeva si

odihnindu-ne, sa terminam discu^ia.

Tryfon a gasit cu cale si el ca e bine sa facem asa. De aceea, indreptin-

du-ne am luat-o catre centrul stadionului Xistos. Doi dintre tovarasii lui,

batindu-si joe de noi si luind in ris rivna noastra, au plecat. Cind am ajuns

in locul acela, catre care ne indreptam, unde si de-o parte si de alta, sint

niste banci de piatra, cei ce erau impreuna cu Tryfon, asezindu-se pe una

din aceste banci si unul din ei aducind vorba despre razboiul eel din Iudeea,

au inceput cu todi sa vorbeasca despre acest razboi.
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X.

Atacurile impotriva crestinilor. Dupa ce acestia au terminat discutia

lor, am inceput, iarasi, sa le graiesc:

— Barba^i prieteni, nu cumva mai este si alt motiv pentru care ne

defaimati, in afara de acela ca nu traim dupa Lege, nu ne circumcidem

trupul la fel cu stramosii vostri si nu pastram simbata, ca voi? 208 Sau si

via|a si moravurile noastre sint defaimate de voi ? Vreau sa spun: nu cumva

ati crezut si voi, despre noi, cum ca am minca oameni si ca, dupa bautura,

stingind luminile, ne tavalim in amestecuri neingaduite ? Sau ne condam-

na{i numai pentru faptul ca credem in invataturile noastre si ca nu credem,

intr-o invatatura, dupa voi adevarata ?

— Faptul acesta ne mira, a zis Tryfon. Cit despre celelalte, despre care

vorbesc al^ii, ele nu sint vrednice de crezare, caci sint prea departe de natura

omeneasca. De altfel, stim ca si preceptele voastre din asa-numita Evanghe-

lie, sint atit de minunate si de mari, incit imi vine sa cred, ca nimeni nu

poate sa le pazeasca, caci am avut toata grija ca sa ma indeletnicesc si cu

ele
209

. Ma surprinde, insa, mai ales faptul, ca voi, numindu-va piosi si

socotind ca va deosebi^i de al^ii, neseparindu-va insa intru nimic de ei, nici

nu arata^i o via^a deosebita de aceea a neamurilor, prin faptul ca nu paziti

nici simbetele, nici sarbatorile si nici nu aveti circumciziune, ci, punindu-va

nadejdile intr-un om rastignit, ave^i credinja sa dobindi^i totusi vreun bine

de la Dumnezeu, cu toate ca nu indepliniti poruncile Lui. Sau poate n-a{i

citit ca ,,se va nimici sufletul acela din neamul lui, care nu se va circumcide

in ziua a opta" 210
? Si tot asemenea s-a spus si despre cei de alt neam si

despre sclavii cumparap cu bani. Deci, voi, disprejuind de-a dreptul acest

asezamint, nu voi^i sa {ine^i seama de el si nici de cele ce decurg din el.

Dimpotriva, incerca^i sa ne convinge^i ca cunoastep pe Dumnezeu, cu

toate ca nu faceti nimic din cele ce fac cei ce se tern de Dumnezeu. . . Daca
ai de spus ceva intru aparare fa{a de acestea si daca po^i arata in ce fel

nadajdui^i ceva cu toate ca nu paziti Legea, te-am asculta cu multa placere

si, in acelasi chip am putea discuta impreuna si asupra celorlalte puncte de

vedere.
XI.

Noua alianta. Nici nu va fi vreodata, Tryfon, vreun alt Dumnezeu si

nici nu a fost altul din veci, i-am zis eu, afara de Cei ce a facut si a orinduit

208. Acestea erau, la vremea aceea, acuza^iile cele mai curente aduse de iudei

impotriva crestinilor. Sfintul Iustin s-a plins adesea impotriva lor (A se vedea: Apolog. I,

X, 6; XXII, 2 si mai ales XXVI, 7; si Apolog. II, XII, 1, iar mai ales Dialog. XVII, 3 si

CVIII, 2).

209. Trifon vorbe^te aici intocmai ca scriitorii crestini. A se vedea Minucius Felix,

Octavius (XXX), P.L., III, 301 siTertullianus,/lpo/o^efi'cum VII si VIII, P.L., 1, 308 siurm.
210. Fac. 17, 14.
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acest univers. Si, ceva mai mult, noi nu socotim ca Dumnezeul nostru este

unul, iar al vostru altul, ci El este unul si acela§i, Care a scos pe parinpi

vostri din Egipt „cu mina puternica si cu bra^ul inalt"
21

!

. De altfel, noi nici

n-am nadajduit in altcineva (caci nu este un altul), ci numai in Acesta, in

care nadajduiti si voi, in Dumnezeul lui Abraam, al lui Isaac si al lui Iacob.

Nu am nadajduit, insa, prin Moisi, nici prin Lege, caci in cazul acesta am fi

facut si noi ceea ce face^i voi. Am citit nu de mult, o, Tryfon, ca ar fi si o

lege ultima si un testament mai de seama decit toate celelalte
212

, pe care

trebuie sa-1 pazeasca acum to^i oamenii care doresc sa se invredniceasca

de mostenirea lui Dumnezeu. Caci Legea cea de pe Horeb este acum o lege

veche sj ea este numai a voastra, pe cind cealalta este, in genere, a tuturor.

Si, o lege, care se da impotriva unei alte legi, o desfiin^eaza pe cea dintii,

dupa cum §i un testament, care se face mai tirziu, il face de asemenea

nelucrator pe eel dinaintea lui. Drept lege ve§nica si finala si testament

credincios 2 1 3
, ne-a fost dat noua Hristos, dupa care nu mai este nici o lege,

nici un precept, nici o porunca. Sau, poate ca tu nu ai citit ceea ce spune

Isaia ? ,,Ascultati-ma, asculta^i-ma poporul meu si impara^ilor luap aminte,

ca va veni o lege de la mine si judecata mea va fi intru lumina neamurilor.

Se apropie repede dreptatea mea si va veni mintuirea mea, iar neamurile vor

nadajdui in bratul meu" 214
. Iar prin Ieremia spune, tot despre testamentul

acesta, in felul urmator: ,,Iata, vin zilele, zice Domnul,si voi incheia cu casa

lui Israel §i cu casa lui luda un testament nou, nu acela pe care 1-am incheiat

cu parinrii lor, in ziua in care i-am luat de mina, pentru a-i scoate

din Egipt" 21S
. Deci, daca Dumnezeu a proclamat ca va fi orinduita o noua

alian^a si ca aceasta va fi spre lumina neamurilor, noi vedem si sintem

convinsi, ca, prin numele lui Iisus Hristos eel rastignit, in§isi oamenii vin la

Dumnezeu de la idoli $i de la orice alta nedreptate si ramin pina la moarte

in marturisire si pietate, si ca din lucrurile si din minunile care urmeaza,

poate fi in^eles de to{i, ca aceasta este ,,Legea cea noua, si alian^a cea noua

sj nadejdea celor din toate neamurile" 216
, care asteapta bunurile cele de la

Dumnezeu. Caci neamul israelit eel adevarat §i duhovnicesc, neamul lui luda

si neamul lui Iacob, Isaac §i Abraam, care pe cind se gasea in necircumci-

211.Deut. 5, 15;Ps. 135, 12.

212. Lege (vonos) $i Testament (Aia&fjKTj). Aici sfintul Iustin infa^eaza
crejtinismul ca o noua lege si o noua alianta, opuse celor vechi, pe care le abroga.
Adevaratul legiuitor nu mai este Moisi, ci Iisus Hristos (Dialog. XII, 2 sj XIV, 3). Ideea o
gasim $i la sfintul Irineu, Adv. Haeres. Ill, X, 5; IV, IX, 2; XXXIV, 4 (P.G. VII, 878,
997, 1085) si la Tertullianus: De praesor. XIII si Adv. judaeos III (P.L. II, 604).

213.1s. 55,3;61,8;Ier. 32,40.
214.1s. 51,4-5.
215. Ier. 31,31-32.
216. Fac. 49, 10.
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ziune 2 ' 7 a fost marturisit de Dumnezeu si binecuvintat sj numit parinte al

multor neamuri 2 ' 8
, sintern noi, cei care am fost adusi la Dumnezeu prin

Hristos eel rastignit, dupa cum se va dovedi, pe masura ce vom inainta in

discu^iunea noastra.

XII.

Spunindu-i acestea, am adaugat ca sj intr-un alt loc, Isaia zice: „Ascul-

ta^i-mi cuvintele si sufletul vostru va trai si voi incheia cu voi o alian^a

noua, cele sfinte §i credincioase ale lui David. lata, 1-am dat pe el marturie

neamurilor. Neamurile care nu te cunosc, te vor chema; popoarele care nu

te stiu, vor gasi scapare la tine, din cauza Dumnezeului eel sfint al tau,

Israel, ca te-a slavit pe tine" 219
. Legea aceasta, insa, voi afi disprejuit-o

$i a{i batjocorit alianfa cea noua si sfinta a Lui si nici acum nu o primifi §i

nici nu va pocai^i, iar raul pe care-1 faceji cu aceasta este cit se poate de

mare. „Ba, ceva mai mult: urechile voastre s-au astupat, ochii vo§tri au orbit,

iar inima voastra vi s-a invirtosat" 220
. A strigat Ieremia221 , si nici astfel

nu a{i ascultat; a venit Legiuitorul222 sj nu L-a^i vazut; „Saracilor li se

predica, orbii vad" 223
, iar voi nu intelege^i. Este nevoie de o a doua circum-

ciziune, iar voi socotip ca este mare lucru de voi din cauza circumciziunii

trupului. Legea cea noua voieste ca voi sa pazifi de-a pururi sabatul, iar voi,

nelucrind nimic o zi, socotip ca sinte^i piosi, neinjelegind pentru ce vi s-a

poruncit astfel. Iar daca mincap piine nedospita, voi zicep ca implini^i voia

lui Dumnezeu. Dar Domnul Dumnezeul nostra nu binevoie§te in niste astfel

de lucruri. Daca este cineva dintre voi sperjur sau ho{, sa inceteze ; daca este

preacurvar, sa se pocaiasca, fiindca numai atunci el a pazit sabatele cele

pline de desfatari §i adevarate224 ale lui Dumnezeu. Daca cineva nu are

miini curate, sa se spele,caci atunci este curat.

XIII.

De altfel, Isaia nu v-a trimis la baie225 , ca sa va spalafi acolo crima si

celelalte pacate, caci nici toata apa marii n-ar fi fost in stare sa va cureje;

217. Rom. 4, 10.

218. Fac, 17, 5; Rom. 4, 17.

219. Is. 55,3-5.
220.1s. 6, 10.

221. Ier. 31,31.
222. Este vorba despre Iisus Hristos, despre Care se poate spune ca, in Apologie

apare ca Mintuitor mai ales prin invafatura Sa, in Dialog, mai ales in rol de legislator,

fara ca totusi sa excluda ideea mintuirii prin suferinfele lui Hristos. A se vedea Dialog.

XIII, 1 si XXIV, 1.

223. Mt. ll,5;Is. 29, 18-19;61, 1.

224. Is. 58,13.
225.1s. 1,16.
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ci, dupa cum este natural, baia aceea mintuitoare, despre care a vorbit

atunci, este baia celor care se pocaiesc si care se cura^a nu ,,prin singele

^apilor sj al oilor", sau ,,prin cenu^a unei junince", sau prin ofrande de

floare de faina, ci in credin^a, prin singele lui Hristos ji prin moartea Lui226
,

Care pentru aceasta a murit, dupa cum insu^i Isaia a spus graind astfel:

,,Domnul va descoperi braful Sau eel sfint inaintea tuturor neamurilor ?i

toate neamurile §i marginile pamintului vor vedea mintuirea cea de la Dura-

nezeu. Indeparta^i-va, indeparta^i-va, indeparta^i-va, ie§i{i de acolo $i nu va

atinge^i de murdarie, iesj{i din mijlocul ei, despar^i-va, voi care purtafi

vasele Domnului, caci voi nu merge^i in tulburare. Inaintea voastra va merge

Domnul sj eel ce va aduna pe voi este Domnul Dumnezeul lui Israel. lata,

sluga mea va in^elege $i va fi inal^at $i va fi slavit foarte. Dupa cum mul^i se

vor mira de tine, tot astfel, El va §terge dinaintea oamenilor chipul sj slava ta

si astfel, neamuri multe se vor minuna de El, iar impara^ii isi vor inchide

gurile lor, caci cei carora nu li s-a vestit despre El vor vedea si cei care nu au

auzit vor in^elege. Doamne, cine a crezut auzului nostru sj bra^ul Domnului

cui s-a descoperit ? Noi am vestit inaintea Lui ca un copil, ca o radacina

intr-un pamint insetat. El nu are chip si nici slava sj L-am vazut pe El §i nu

avea nici chip, nici frumuse^e, ci chipul Lui era necinstit §i se $tergea inain-

tea fiilor oamenilor. Un om, care era cu rana sj care stia sa suporte slabi-

ciunea, caci s-au intors de la fa{a Lui $i a fost necinstit sj nu a fost luat in

seama. Acesta poarta pacatele noastre §i sufera pentru noi §i am socotit ca

El este in durere, in rana sj in suferin^a. Iar El a fost ranit pentru pacatele

noastre si a fost slabit din cauza nelegiuirilor noastre. Invafatura pacii

noastre asupra Lui si cu lovirea Lui noi am fost vindecafi. To$i am fost

rataci^i ca ni$te oi, omul s-a ratacit in calea lui. §i Domnul L-a dat pe El

pentru pacatele noastre, iar El, cu toate ca I s-au ca§unat tot felul de chinuri,

nu-5j>i deschide gura Sa. Ca o oaie spre junghere S-a adus §i ca un miel, care

este fara de glas, in mintea celui ce-1 tunde, a§a nu Si-a deschis gura Sa. Intru

umilin^a Lui, judecata Lui s-a ridicat. Iar neamul Lui cine-1 va spune ? Ca se

ia de pe pamint via^a Lui. Din cauza nedrepta^ilor poporului meu, a venit la

moarte. §i voi da pe cei rai in locul ingroparii Lui $i pe cei bogap in locul

morpi Lui, ca El n-a facut nelegiuire §i nu s-a gasit vicle^ug in gura Lui. §i

Domnul voiefte sa-L cure^e de rana. Daca ve\i da pentru pacat, sufletul

vostru va vedea samin^a de viaja lunga. §i Domnul voieste sa ia din durere

sufletul Lui, sa-i arate lumina si sa-1 formeze in in^elegere, indrepta^ind

nedreptul, care lucreaza bine multora. El va lua asupra-Si pacatele noastre.

Pentru aceasta, El va mosjeni pe mul^i sj va imparp prazile celor puternici,

226. Evr. 9,13.
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pentru care sufletul Lui a fost dat morpi si a fost socotit cu cei fara de lege

si El a luat asupra-$i pacatele multora si a fost dat pentru nelegiuirile lor.

Bucura-te stearpa, care nu ai nascut; izbucneste si striga, tu, care n-ai avut

dureri de nastere, caci copiii pustiului sint mult mai mul{i decit ai aceleia

care are barbat. Domnul a zis: Largeste-ji locul cortului tau si al curjilor

tale, infige, nu crufa, largeste-ji corturile tale si intareste-^i stilpii tai,

desfasurindu-i la dreapta si la stinga. $i saminja ta va mosteni neamuri si vei

locui ceta^i pustiite. Nu te teme ca ai fost rusinat, nici nu te rusina ca ai fost

defaimat, caci vei uita rusinea ta vesnica si nu-{i vei mai aduce aminte de

defaimarea vaduviei tale, ca Domnul §i-a facut Luisi nume si Cel ce te

smulge pe tine este Dumnezeul lui Israel si numele Lui va fi chemat pe tot

pamintul. Domnul te-a numit pe tine, ca pe o femeie parasita si mica la

suflet, ca pe o femeie urita inca din tinere^e" 221
.

XIV.

Deci, prin baia pocain^ei si a cuno$tin{ei lui Dumnezeu, care s-a facut

pentru nelegiuirea popoarelor lui Dumnezeu, dupa cum zice Isaia, noi am
crezut si cunoastem, ca Botezul acela, pe care 1-a vestit el de mai inainte,

este singurul care poate curafi pe cei ce se pocaiesc si ca el este

„apa vie^ii"
228

. Gropile pe care vi le-a^i sapat voi insiva sint nimicite si

nu va sint de nici un folos229 . Caci ce folos poate sa aiba botezul acela care

curafa numai carnea si trupul ? Boteza^i-va sufletul de urgie si de imbuibare,

de invidie §i de ura, caci numai atunci trupul vostru va fi curat230 . Acesta

este simbolul piinilor celor nedospite: sa nu mai face^i lucrurile vechi ale

aluatului celui rau231 . Voi insa ap in^eles totul numai trupeste si socoti^i

ca sintefi piosi daca, facind acestea, aveji sufletele pline de viclesug si in

genere de toata rautatea. Din cauza aceasta si Dumnezeu v-a poruncit ca,

dupa cele sapte zile ale mincarii de azime, sa va framinta^i voua aluat nou,

cu alte cuvinte, El v-a poruncit savirsirea unor alte lucruri, iar nu imitarea

celor vechi si rele. Pentru (a arata) ca acest lucru este ceea ce cere de la voi

acest Legiuitor nou, voi aduce din nou cuvintele spuse de mine mai inainte

si voi mai aduce, odata cu ele si altele, pe care mai inainte le-am trecut cu

vederea.

S-a zis de catre Isaia, astfel: ..Asculta^i-Ma, si sufletul vostru va trai si

voi incheia cu voi o alianfa noua, cele sfinte si credincioase ale lui David.

227. Is. 52, 10-54, 6.

228. Ier. 2,13.
229. In. 4, 10;Apoc. 21,6.
230. Lc. 11,41.
231. I Cor. 5,8.
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lata, 1-am dat pe el marturie neamurilor, conducator si proteguitor al nea-

murilor. Neamurile care nu te cunosc, te vor chema si popoarele care nu te

stiu, vor gasi scapare la tine, din cauza Dumnezeului eel sfint al tau, Israel,

ca te-a slavit pe tine. Cauta^i pe Dumnezeu si gasindu-L, chema^i-L, cind

Se va apropia de voi. Paraseasca nelegiuitui caile lui si barbatul eel nelegiuit

voile lui si intoarca-se la Domnul si va fi miluit, fiindca va ierta mult timp

pacatele voastre. Caci voile mele nu sint ca cele ale voastre si nici caile mele

ca cele ale voastre, ci, pe cit de departe este cerul de pamint, pe atit de

departe este calea mea de calea voastra si gindurile voastre de gindul meu.

In felul in care coboara zapada si ploaia din cer si nu se va intoarce pina ce

nu va imbiba pamintul si-1 va fructifica si-1 va face sa scoata roade si sa dea

samin^a semanatorului si piinea de mincare, tot asa va fi si cuvintul meu,

care va iesi din gura mea: nu se va intoarce, pina ce nu se vor implini toate

cite am voit si voi conduce cu bine poruncile mele. Caci ve{i iesi intru

veselie si ve^i fi inva^a^i intru bucurie, mun^ii si colinele vor salta, primin-

du-va pe voi si to^i arborii de pe ogoare vor lovi din ramuri; in locul spinului

va rasari chiparosul; in locul urzicii va rasari mirtul; iar Domnul va fi spre

nume si semn vesnic si nu se va sterge" 232
. Dintre cuvintele acestea si din

altele de felul acesta, spuse de profe^i, am accentuat, o Tryfon, ca unele

s-au spus cu privire la prima venire a lui Hristos, in care avea sa Se arate

oamenilor ,,necinstit, dispre^uit si muritor" 233
, iar celelalte, la cea de a

doua aratare a Lui, „cind va veni intru slava si deasupra norilor" si poporul

vostru ,,Il va vedea si-L va cunoaste pe Acela pe Care L-au impuns cu suli^a",

dupa cum a spus profe^ind Osea234 , unul dintre cei doisprezece profeti,si

Daniel235 .

XV.
Inva^ap-va, deci, sa posti^i adevaratul post al lui Dumnezeu, cum zice

Isaia, ca sa fi^i bine placu^i lui Dumnezeu. Caci Isaia a grait astfel: ,,Striga

cu putere si nu te cru^a^ ridica-^i glasul ca o trimbita si vesteste neamului

meu pacatele lor si casei lui Iacob nelegiuirile lor. Ei ma cauta zi de zi si

doresc sa cunoasca caile mele, ca un popor care a'facut dreptatea si care n-a

232. Is. 55,3-13.
233. Is. 53, 2—3; Ideea unui Mesia patimitor, in cadrul primei Sale parusii, era

familiara iudeilor. A se vedea Dialog. LXVIII. Cit priveste chipul Domnului Hristos,
sfintul Iustin, potrivit lui Isaia 53, 2, credea ca Iisus a fost urit la infapsare. Aceeasi idee
o gasim la sfintul Irineu, Tertulian si Clement Alexandrinul. Pentru Origen, Domnul a
fost cind frumos, cind urit la infapsare, potrivit felului de a fi al celor ce-L vedeau.
Mentionarea lui Osea aici, este probabil o scapare din vedere a sfintului Iustin, caci citatul
nu este din Osea, ci din Zaharia.

234. Zah. 12, 10.

235. Dan. 7, 13.
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parasit judecata lui Dumnezeu. Imi cer acum judecata dreapta si doresc sa

se apropie de Dumnezeu, zicind: pentru ce am postit, daca Tu n-ai vazut si

pentru ce ne-am umilit sufletele daca Tu nu ai cunoscut ? Caci in zilele

posturilor voastre voi gasiji voinjele voastre si asupri^i pe toji supusii

vostri; iata, voi posti^i in judeca^i si-n lupte si lovi^i cu pumnii pe eel umil.

Pentru ce postifi pina astazi ? Pentru a fi auzit glasul vostru intru strigare ?

Eu n-am ales un astfel de post si nici o astfel de zi pentru ca omul sa-si

umileasca sufletul sau si chiar daca-^i vei pleca cerbicea intocmai ca un

cere, si-p vei a'sterne sac si cenusa, nici astfel nu ve{i numi acestea post si

zi primita de Domnul. Caci Eu nu am ales un astfel de post, zice Domnul.

Ci desfa toata legatura nedreptajii, desfa catusele schimburilor silite, da

drumul intru iertare celor asupri^i ?i sfisie orice act nedrept. Imparte cu eel

flamind piinea ta si pe saracii cei fara de adapost adu-i in casa ta. Daca vei

vedea pe cineva gol, imbraca-1 si nu fi mindru fa^a de cei de aceeasi samin^a

cu tine. Atunci, lumina ta va ^i§ni de diminea^a si imbracamintea ta repede

va straluci si inaintea ta va merge dreptatea ta, iar slava lui Dumnezeu te

va inconjura. Atunci, de vei striga, Dumnezeu te va auzi. §i chiar in timpul

cit tu vei vorbi, i$i va zice: lata, sint de fa^a. Caci, daca vei lepada de la

tine legatura si punerea miinii si orice cuvint de murmur si vei da din suflet

celui flamind piinea ta, si te vei umple de un suflet umilit, atunci va rasari

in intuneric lumina ta si intunericul tau va fi ca miezul zilei, iar Dumnezeul

tau va fi cu tine de-a pururi si te va umple, dupa cum doreste sufletul tau

si oasele tale se vor ingrasa, si vor fi intocmai ca o gradina udata, sau ca o

fintina de apa, sau ca un pamint, caruia nu i-a lipsit apa" 236
.

Circumcide$i-va, deci, cu circumciziunea inimii voastre, dupa cum cer

indemnurile lui Dumnezeu, in toate cuvintele de mai sus.

XVI.

Rdutatea iudeilor. De altfel, chiar si prin Moisi Dumnezeu insusi a

strigat, zicind: ,,Deci, circumcide^i-va invirtosarea inimii voastre si nu va mai

invirtosa^i cerbicea. Caci Domnul, Dumnezeul vostru si Domnul domnilor

este Dumnezeu mare, puternic si infricosator, care nu Se lasa coplesit de o

fa{a oarecare si nici nu primeste vreun dar" 237
. Iar in Levitic, zice:

„Fiindca ei au calcat Legea si M-au trecut cu vederea si fiindca au umblat

impotriva Mea pe cai laturalnice, de aceea si Eu am mers cu ei laturalnic

si-i voi pierde pe ei, in pamintul dusmanilor lor. Atunci inima lor cea netaia-

ta imprejur se va rusina" 238
.

236. Is. 58, 1-11.
237. Deut. 10, 16-17 5 i 26, 40-41.
238. Lev. 26,40-41.
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Caci circumciderea cea dupa trup s-a dat de la Abraam, cu semn, ca sa

fi-f i deosebiji de celelalte neamuri si de noi si pentru ca singuri sa patimiti,

cele ce patimiri acum, pe buna dreptate; pentru ca Jarile voastre sa devina

pustii, iar ceta^ile voastre arse de foe si ca, inaintea voastra, strainii sa

manince roadele voastre239 si nimeni dintre voi sa nu se mai poata sui in

Ierusalim240 . Caci voi nu va deosebiji prin nimic altceva de ceilalri oameni,

decit prin circumciderea voastra cea dupa trup. Nimeni dintre voi, dupa cite

socot, nu va indrazni sa zica, cum ca Dumnezeu nu este si n-a fost si

cunoscator de mai inainte al celor ce aveau sa fie in viitor, pregatind de mai

inainte, fiecaruia, cele ce merita241 . §i pentru voi s-au intimplat acestea

destul de bine si dupa dreptate. Voi ari ucis pe Cel drept242 , si mai inainte

de El, pe proferii Lui243 , iar acum cauta^i sa nimiciri si pe cei ce nadaj-

duiesc in El si in Cel ce L-a trimis pe El, Atot^iitorul si Facatorul tuturor,

Dumnezeu, si ii necinsti^i, in masura in care va sta in putin^a, blestemindu-i

in sinagogile voastre pe cei ce cred in Hristos. Caci n-averi putere sa ne

ucideri, din cauza stapinitorilor de acum; de cite ori ari putut, insa, ari facut

si lucrul acesta.

Din cauza aceasta, Dumnezeu va striga prin Isaia: „Vede{i ca dreptul

a pierit si nimeni nu ia aminte in inima lui de aceasta, iar barbarii cei drepri

sint ridica^i si nimeni nu in^elege. Dreptul este luat pe sus de nedreptate.

Mormintul lui va fi in pace; el a fost ridicat din mijlocul lor. Voi, fii ai

nedrepta^ii, ari adus aici samin^a preacurvarilor si copiii desfrinatei. De cine

va bated joe cu satisfacUe ? Asupra cui ari deschis gura voastra ? Asupra cui

v-ati folosit limba voastra ?" 244
.

xvn.
Nu tot astfel celelalte neamuri ajung la aceasta nedreptate impotriva

noastra si a lui Hristos, cum faced voi, care sintefi cauzatorii unei preju-

deca^i rele, atit impotriva dreptului, cit si a noastra, care sintem discipolii

Lui. Caci, dupa ce a{i rastignit pe acel Om unic245 , fara de pata si drept 246 ,

prin care vine vindecarea ranilor celor care se apropie de Tatal prin El 247
,

239. Is. 1, 7.

240. Sint masuri luate de imparatul Hadrian, la Ierusalim, ca urmare a razboiului
dus cu atita inverjunare de Bar-Kocheba.

241. Circumciziunea este considerata ca semn menit sa favorizeze executarea

decretului lui Hadrian.

242.1 Tes. 2, 15;Fapte, 7,52;Evr. 11, 32-40 si Is. 57, 1.

243. Mt. 23,29,31.
244. Is. 57, 1-4.

245. Lc. l,6;Ps. 118, 1.

246.1s. 53, 11.

247. Is. 53, 5.
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fiindca a^i cunoscut ca El a inviat din mor^i si s-a urcat la ceruri, dupa cum
si profe^iile au aratat de mai inainte ca va fi, nu numai ca nu v-a^i pocait de

cele ce a{i facut in chip rau, ci, alegind dupa placul vostru oameni de la

Ierusalim, i-a^i trimis atunci pe tot pamintul, zicind ca s-a ivit o erezie atee,

aceea a crestinilor, aducind impotriva noastra toate acele marturii, pe care

le spun impotriva noastra cei ce nu ne cunosc. Asa ca voi nu sinte^i numai

cauzatorii nedrepta^ii voastre, ci, in genere, si cauzatorii nedrepta^ii tuturor

celorlal^i oameni.

De aceea, pe buna dreptate striga Isaia: „Prin voi, numele Meu se

defaimeaza intru neamuri" 248
. §i: ,,Vai de sufletul lor ! fiindca gindesc sfat

viclean impotriva lor insisi, zicind: Sa legam pe eel drept, caci nu ne este de

folos. Deci, ei vor minca roadele faptelor lor. Vai de eel nelegiuit! Caci

multe rele i se vor intimpla lui, din cauza lucrurilor miinilor lui" 249
. §i

iarasi, in alte par^i: „Vai de cei ce tirasc pacatele lor ca si cu o funie lunga

si nedreptajile lor ca si cu o coroana a jugului junincei. Si vai de cei ce zic:

Sa se apropie repeziciunea Lui si sa vina voia Sfintului lui Israel, pentru ca

sa-1 cunoastem. Vai de cei ce zic ca raul este bine si ca binele este rau, de

cei care socot lumina intuneric si intunericul lumina si care socot amarul

dulce si dulcele amar" 2S0
. Deci, impotriva singurei lumini drepte si fara

de pata, care a fost trimisa oamenilor de la Dumnezeu, a{i cautat sa vorbi^i

cele amare, cele intunecoase si nedrepte. Caci vi s-a parut ca nu va este de

folos, cind va striga voua: ,,Scris este: Casa Mea este casa de rugaciune,

iar voi a^i prefacut-o in pestera de tilhari"
251

. $i a distrus mesele schimba-

torilor de bani din templu, strigind. ,,Vai voua, carturarilor si fariseilor

fa^arnici, ca da^i dijma din izma si din ruta252 , iar iubirea lui Dumnezeu si

judecata nu o cunoaste^i. Morminte varuite, care se par frumoase pe dinafa-

ra, iar pe dinlauntru sint pline de oase moarte" 253
. Iar carturarilor le-a

strigat: ,,Vai voua, carturarilor, ca ave^i cheile, dar nu intra^i, ci impiedicap

si pe cei ce voiesc sa intre: conducatori orbi !" 254
.

XVIII.

Invataturile aliantei celei vechi. Deoarece, o Tryfon, dupa cum ai

marturisit singur, ai spus ca ai citit cele propovaduite de acel Mintuitor

248.1s. 53,5.
249.1s. 3,9-11.
250.1s. 5, 18-20.
251. Lc. 19,46 siMt. 21, 13.

252. O leguma comestibila, care se folosea la pregatirea mincarurilor. Unele
traduceri o redau prin „marar".

253. Mt. 23,23. 27; Lc. 9,42.
254. Lc. 9, 52;Mt. 23, 14, 16, 24.
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al nostru, socot ca nu fac un lucru necugetat, daca amintesc in scurt si de

cuvintele Aceluia, alaturi de cele ale profe^ilor.

,,Spala^i-va, deci si face^i-va acum cura^i si indepartap-va rautaple

din inimile voastre" 255
. Dar facep aceasta, in felul in care Dumnezeu va

porunceste sa. va sp'alati cu baia aceasta si sa va circumcidep cu circum-

ciziunea cea adevarata. Caci noi am pazi si aceasta circumciziune dupa trup

si sabatul ei, si in genere, toate sarbatorile, daca nu am cunoaste pentru

care motiv s-au poruncit: din cauza faradelegilor voastre si din cauza invirto-

sarii inimilor voastre. Intr-adevar, daca noi rabdam sa suferim toate rauta-

{ile facute noua de oameni si de demonii cei rai si daca chiar in cele mai

grozave, in moarte si in chinuri, ne rugam sa fie miluip cei ce ne supun

pe noi la acestea, nevoind sa fie rasplatit nimeni cu nici eel mai mic lucru

rau pentru ele, dupa cum ne-a poruncit Legiuitorul nostru eel nou, cum
atunci, n-am pazi, o Tryfon, si cele ce nu ne vatama intru nimic, cum sint

bunaoara circumciziunea cea trupeasca, sabatul si sarbatorile voastre ?

XIX.
— Acest lucru este tot ce poate sa ne mire mai mult, a zis Tryfon, ca

suferind acestea, nu pazi^i si toate celelalte despre care discutam acum.

— Circumciziunea aceasta nu este necesara tuturor, ci nurnai voua,

pentru ca, dupa cum am spus mai inainte, acestea pe care le patimip acum,

sa le patimiji pe buna dreptate. De altfel, noi nu primim nici botezul acela

nefolositor al gropilor, caci el nu este nimic fa^a de Botezul acesta al vie{ii.

Pentru aceasta si Dumnezeu a strigat ,,ca-L parasi^i pe El, izvorul viepi si

v-ati sapat voua gropi gaurite, care nu vor putea sa pastreze in ele apa" 256
.

Voi, cei circumcisi trupeste, ave^i nevoie de circumciziunea noastra, iar

noi, avind-o pe aceasta, nu mai avem nevoie intru nimic de aceea. Caci,

daca, dupa cum socotiti voi, ar fi fost necesara, atunci Dumnezeu n-ar fi

mai creat pe Adam necircumcis si nici nu ar fi mai privit asupra darurilor

lui Abel257 , care a adus jertfa in necircumciderea trupului, nici n-ar fi mai

binevoit fata de Enoch258
, eel din necircumciziune, care nu s-a mai gasit,

fiindca Dumnezeu 1-a rapit pe el.

Lot a fost salvat din Sodoma, necircumcis, caci ingerii aceia insisi si

Dumnezeu 1-a trimis mai inainte259 . Noe a fost incepatorul unei alte genera-

tii. Dar, oare, el nu a intrat necircumcis, dimpreuna cu copiii lui, in corabie ?

Necircumcis a fost si Melchisedec, preotul Celui Preainalt, caruia i-a oferit

255. Is. 1, 16.

256. Ier. 2, 13.

257. Fac. 4,4.
258. Fac. 5,24.
259. Fac. 19.
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darurile dijmei Abraam, care eel dintii a primit circumciziunea cea dupa trup

§i a dobindit binecuvintarea de la Melchisedec260 , dupa rinduiala caruia,

Dumnezeu avea sa aiseze pe Preotul eel ve§nic, dupa cum a anunjat prin

David261 .

Deci, numai pentru voi singuri a fost necesara circumciziunea aceasta

„pentru ca poporul sa nu mai fie popor" §i neamul sa nu mai fie neam, dupa

cum zice §i Osea262 , unul dintre cei doisprezece profe^i. Caci drep^ii,

cei mai sus arata^i, au bineplacut lui Dumnezeu, nu pazind simbetele si tot

a§a dupa ei, Abraam sj to{i fiii lui, pina la Moisi, sub care poporul vostru s-a

aratat nedrept §i nerecunoscator fa^a de Dumnezeu, in pustiu, facindu-si

un vijel, la care sa se inchine. Din aceasta cauza, Dumnezeu, facind pogo-

ramint fa^a de poporul acela, i-a poruncit sa aduca sj jertfe in numele Lui,

pentru ca sa nu mai fi^i idololatri. Dar voi n-a^i pazit aceasta, ci dimpotriva,

a{i jertfit demonilor chiar si pe copiii vo^tri. Deci, El v-a poruncit voua sa

pazijf §i sabatul, pentru ca sa luati cuno$tin{a de Dumnezeu. Caci cuvintul

Lui aceasta inseamna, atunci cind zice: „Ca sa cunoaste^i ca Eu sint Dumne-
zeu, Cei ce v-am rascumparat pe voi" 263

.

XX.

De asemenea, El v-a poruncit sa va feri^i de anumite mincari, pentru ca,

chiar atunci cind mincari §i cind be^i, sa ave^i inaintea ochilor pe Dumne-
zeu, deoarece voi a$i fost u$or de influen^at si repezi intru a va indeparta

de la cunoa§terea Lui, dupa cum zice sj Moisi: ,,Poporul a mincat §i a baut

§i s-a ridicat sa joace" 264
. §i, iarasi: „Iacob a mincat si s-a saturat, s-a

ingra$at §i eel prea iubit a cazut. S-a ingras,at §i s-a ingrosat si a parasit pe

Dumnezeu, Cei ce 1-a facut"265 . Caci Noe, fiindca era drept, Dumnezeu i-a

ingaduit sa manince orice vietate „afara de carne in singe", care este carnea

vieta^ilor moarte. Aceasta s-a povestit voua de catre Moisi, in cartea

Facerii266 .

§i fiindca Tryfon voia sa adauge: „ca buruienile de iarba" 267
, eu i-am

luat-o mai inainte. Cuvintele ,,ca buruienile de iarba", voi nu le in^elegeti

a§a cum s-au zis ele de Dumnezeu. Ca, dupa cum buruienile de iarba le-a

facut Dumnezeu spre hrana omului, tot asemenea §i animalele le-au fost

260. Fac. 14, 18, 20, 19.
261. Ps. 109,4.
262. Osea, 1,9-10.
263. Iez. 20, 12-20.
264. Ies. 32,6.
265.Deut. 32, 15.

266. Fac. 9,4.
267. Fac. 9,3.
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date, pentru mincare de carne. §i, deoarece sint unele verde^uri pe care nu

le mincam, voi zice^i ca. aceasta deosebire s-a facut inca de atunci, de pe

vremea lui Noe.

Dar nu trebuie sa in^elegem asa cum injelege^i voi. Faptul ca, mai intii,

orice buruiana de iarba este si se poate minca, lucrul acesta pot sa-1 spun si

sa-1 dovedesc. Totusi, nu ma voi ocupa de aceasta. Cu toate ca deosebim,

insa, verdejurile cimpului, nemincindu-le pe toate, noi nu le mincam, nu din

cauza ca ar fi comune, sau necurate268 , ci nu le mincam, sau din cauza ca

sint amare, sau din cauza ca sint otravitoare sau spinoase. Ne atingem,

totusi, de toate cele dulci, hranitoare si bune si le mincam atit pe cele mari-

time, cit si pe cele pamintesti. In felul acesta, Dumnezeu v-a poruncit prin

Moisi sa va ab^ine^ de la cele necurate si nedrepte si nelegale, fiindca, cu

toate ca a{i mincat mana in pustiu si a{i vazut toate lucrurile minunate pe

care vi le-a facut voua Dumnezeu, v-a^i cioplit un vi^el de aur si

v-a^i inchinat lui. Asa ca, pe buna dreptate va striga intotdeauna: ,,Fii

nebuni, nu este credinja intru ei" 269
.

XXI.

Din cauza nedrepta^ilor voastre §i ale parin^ilor vostri, dupa cum am
spus mai inainte, vi s-a dat voua aceasta, drept semn si Dumnezeu v-a

poruncit sa pazip sabatul, dindu-va totodata si celelalte porunci, aratind

ca a facut acest lucru din cauza neamurilor, pentru ca sa nu se profaneze

numele Lui de catre ele si din cauza aceasta a si lasat pe ci^iva dintre voi

inca vii, insesi cuvintele Lui putind sa va dovedeasca aceasta. Astfel, prin

Iezechiel, El zice: „Eu sint Domnul Dumnezeul vostru, umblaji in poruncile

Mele §i pazi^i drepta^ile Mele;nu va lua^i dupa naravurile Egiptului. Sfin^Hi

sabatul Meu si va fi ca semn de mijloc intre Mine si voi pentru a cunoaste ca

Eu sint Domnul Dumnezeul vostru. Voi M-a^i amarit, iar copiii vostri n-au

umblat in poruncile Mele si n-au pazit drepta^ile Mele, pentru a le face pe

ele, pe care, omul facindu-le, va trai in ele, ci sabatul Meu il profaneaza.

§i am zis sa-Mi vars minia Mea asupra lor in pustiu, sa-Mi desfasor urgia

Mea asupra lor si n-am facut-o, pentru ca numele Meu sa nu fie mai departe

profanat inaintea neamurilor. Scosu-i-am pe ei de la ochii lor. $i Eu Mi-am

ridicat mina asupra lor in pustiu, pentru a-i imprastia printre neamuri si

a-i semana prin {siri, jjn cauza ca ei n-au facut dreptafile Mele, au respins

poruncile Mele si au profanat sabatul Meu, iar ochii lor au fost dupa aminti-

rile parinplor lor. §i am dat lor porunci, care nu sint bune si drepturi intru

268. Fapte, 10, 14.

269. Deut. 32,20 ;Ier. 4,22.
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care nu vor putea trai intre ei; si-i voi minji in casele lor, cind voi trece sa

deschid tot pintecele, pentru a-i nimici" 270
.

XXII.

Ca pentru pacatele poporului vostru si pentru idololatriile lui, iar nu

pentru ca ar fi avut nevoie de asemenea ofrande, Dumnezeu a poruncit

de asemenea ca sa se faca acestea, auzi{i cum zice despre acestea prin Amos,

unul dintre cei doisprezece, graind: „Vai de cei care doresc sa vina ziua

Domnului ! La ce va foloseste aceasta zi a Domnului ? Ea este intuneric,

iar nu lumina. Este intocmai ca si cum un om care ar scapa din fa{a leului,

ar intilni un urs si ar intra in casa lui si sprijinindu-si miinile de perete,

1-ar musca un sarpe. Oare ziua Domnului nu este intuneric, iar nu lumina si

inca o intunecime fara de stralucire pentru ei ? Am urit si am respins sarba-

torile voastre si nu voi putea respira in sarbatorile voastre: fiindca, daca-Mi

veji aduce arderile de tot si jertfele voastre, nu le voi primi si nu voi privi

asupra piinilor punerii inainte. Indeparteaza de la Mine mul^imea cintarilor

si a psalmodiilor tale. Nu voi da ascultare instrumentelor tale. Judecata se va

rostogoli ca o apa, iar dreptatea ca un torent in care nu se poate merge.

Oare, in pustiu, nu Mi-aji adus animate taiate si jertfe, casa a lui Israel ?

zice Domnul. §i nu a{i luat asupra voastra cortul lui Moloch §i steaua

zeului vostru Rafan, figurile pe care vi le-a^i facut voua ? §i va voi muta

dincolo de Damasc, zice Domnul, al carui nume este Dumnezeu Atot^iitorul.

Vai de cei ce traiesc la Sion in risipa si de cei ce se incred in muntele Sama-

riei ! Vai de cei numip peste conducatori, care au cules stapinirile neamuri-

lor si casa lui Israel a intrat la ei ! Trece^i to^i la Halanis271 si duce^i-va de

acolo la Amathul eel mare si coborifi-va de acolo la Ghetul celor straini de

neam, cele mai putemice cetaji din toate aceste impara^ii, si vedep daca

grani^ele lor smt mai mari decit grani^ele voastre. Vai de cei ce vin in ziua

cea rea, de cei care se apropie si se ating de simbetele mincinoase, de cei

care dorm pe paturi de fildef si care-§i petrec timpul in dulce^urile asternu-

turilor lor, de cei care maninca miei din turme §i vi^ei de lapte din staule,

de cei care bat din palme la glasul instrumentelor, caci ei au socotit acestea

ca statatoare, iar nu ca trecatoare ! Vai de cei ce beau vinul in cupe, care se

ung cu cele mai de frunte parfumuri si care n-au suferit nimic din cauza

necazului lui Iosif. Din cauza aceasta, ei vor fi acum prizonieri si a§eza{i in

fruntea celor puternici care sint dusi in captivitate, iar casa raufacatorilor

270. Iez. 20, 19-26.
271. Cuvintul „Halanis" pe care-I intilnim in textul masoretic al Scripturii (Fac.

10, 10 $i Is. 10, 9), nu-1 intilnim in nici un manuscris al Septuagintei, in care figureaza

profetul Amos. Probabil ca el a ajuns aici din textul ebraic, prin mijlocirea versiunii lui

Aquila.
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va fi rasturnata si va disparea nechezatul cailor din Efraim" 272
. §i, iarasi,

prin Ieremia, zice: „Aduna{i-va carnurile §i jertfele voastre si mincati-le,

caci Eu nu am poruncit parintilor vostri sa-Mi aduceti nici jertfe si nici

liba^iuni, in ziua incare am pus mina pe ei pentru a-i scoate din Egipt" 273
.

§i, iarasi, prin David, in Psalmul al patruzeci si noulea, a zis astfel: ,,Dumne-

zeul Dumnezeilor, Domnul a vorbit si a chemat pamintul de la rasaritul

soarelui si pina la apus. Din Sion, bunacuviin^a frumuserii Lui. Dumnezeu
va veni in chip stralucit, Dumnezeul nostru si nu va tacea; inaintea Lui va

arde foe si de jur-imprejurul Lui, o furtuna puternica. El va chema cerul de

sus si pamintul; pentru a deosebi pe poporul Lui. Adunap-va cu El sfin^ii Lui,

cei care ari incheiat cu El alianja pe jertfa. $i cerurile vor vesti dreptatea Lui,

caci Dumnezeu este judecator. Asculta, poporul Meu, si-p voi vorbi rie,

Israele, si-{i voi marturisi ^ie: Dumnezeul, Dumnezeul tau sint Eu. Eu nu te

voi vadi pe tine din cauza jertfelor tale: arderile de tot ale tale sint de-a

pururea inaintea Mea. Nu voi primi vijeii din casa ta si nici berbecii din

turmele tale, caci toate dobitoacele de pe ogoare, fiarele din munfi §i boii

sint ai Mei. Eu am cunoscut toate pasarile cerului si frumuse^ea ogorului

este cu Mine. Daca Mi-ar fi foame nu {i-as spune, caci lumea toata, cu plini-

rea ei, este a Mea. Oare Eu maninc carnea taurilor, sau voi bea

singele {apilor p Jertfeste lui Dumnezeu jertfa de lauda si da Celui Prea

Inalt rugaciunile tale. $i cheama-Ma, in ziua necazului, si te voi smulge si

Ma vei slavi. Iar pacatosului, Dumnezeu a zis: Pentru ce povestesti dreptaji-

le Mele si iei asupra ta alian^a Mea, prin gura ta ? Iar tu ai urit instruc^iunea

si ai dat cuvintele Mele la spate. Daca ai vazut un ho^, ai alergat dimpreuna

cu el si ^i-ai pus partea ta laolalta cu adulterul. Gura ta a fost plina de rauta-

te, iar limba ta s-a impleticit in viclenie. Stind, ai vorbit impotriva fratelui

tau si ai dat prilej de scandal impotriva fiului maicii tale. Ai facut acestea si

am tacut; ai gindit faradelegea, ca-^i voi fi asemanator. Te voi vadi si voi

infarisa pacatele tale inaintea fefei tale. In^elegeri acestea, voi, care uita^i

de Dumnezeu, ca nu cumva cineva sa va rapeasca si sa nu aveji cine sa va

smulga. Jertfa de lauda Ma va slavi si aceasta est,e calea pe care voi arata lui

mintuirea Mea" 274
. Deci, El nu ia nici jertfa de la voi si nici n-a poruncit-o

dintru inceput ca unul care ar avea nevoie de jertfa, ci El a poruncit-o

numai pentru pacatele voastre. Caci daca si templul acela, care se numeste

templul de la Ierusalim, 1-a numit casa si curte a Lui, El a facut aceasta nu

din cauza ca ar fi avut nevoie de el, ci numai pentru ca, {inind seama de

272. Amos, 5, 18-6, 7.

273. Ier. 7,21 siurm.
274. Ps. 49.
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aceasta, sa nu cade^i in idololatrie. Marturie este profetul Isaia, care zice:

,,Ce fel de casa Mi-a^i zidit Mie ?, zice Domnul. Cerul este scaunul Meu, iar

pamintul, astemut picioarelor Mele" 275
.

XXIII.

De nu vom marturisi acestea, asa cum am aratat mai sus, se va intimpla

sa cadem in cugetari absurde, cum ca, adica, Dumnezeul din timpul lui

Enoch si al tuturor celorlalfi care nu au avut nici circumciziune trupeasca,

n-au pazit nici simbata, nici celelalte, nu a fost acelasi Dumnezeu, intrucit

Moisi este acela care a poruncit sa se faca acestea, sau ca El n-a voit ca

aceleasi lucruri drepte sa le faca tot neamul omenesc intotdeauna, cu toate

ca pe acestea pare ca trebuie sa le marturisim vrednice de ris si nebune.

Dimpotriva, trebuie sa marturisim ca El, Care este intotdeauna acelasi, a

poruncit acestea si altele de felul acestora, din cauza oamenilor celor

pacatosi si sa spunem ca El este iubitor de oameni, cunoscator de mai

inainte, fara de nici o lipsa, drept si bun. Caci, daca faptele n-ar sta astfel,

raspundeji-mi, voi, barba^i, ce ginditi cu privire la cele despre care v-am

vorbit acum ? Si, cum nimeni nu a raspuns nimic, am adaugat:

— Pentru aceasta, o Tryfon, eu ip voi propovadui pe si celor ce voiesc

sa devina prozeliti276 , cuvintul eel dumnezeiesc, pe care I-am auzit de la

barbatul acela277 . Uitap-va ca stihiile
278 nu stau in repaos si nici nu pazesc

simbata. Ramineji asa cum a{i fost facu^i. Caci, daca mai inainte de

Abraam, n-a fost nevoie de circumciziune si nici mai inainte de Moisi n-a fost

nevoie de a pazi sabatul, sarbatorile si ofrandele, tot asemenea nici acum,

dupa venirea in lume a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Cel nascut dupa

voin^a lui Dumnezeu, fara de pacat279 , prin Fecioara Maria, cea din neamul

lui Abraam, nu mai este nevoie. Caci insusi Abraam, care se gasea in necir-

cumciziune, a fost indrepta^it si binecuvintat280 , pentru credin^a cu care a

crezut in Dumnezeu, dupa cum arata Scriptura
281

: el a luat circumciziunea

275.1s. 66, 1.

276. Cuvintul ,,prozeli$i" desemneaza pe acei dintre pagini care cautau in religia

venita din Iudeea ceea ce idolii nu le puteau procura $i care, in consecin^a, voiau sa se

faca fie iudei, fie cre$tini.

277. Este vorba despre batrinul cu care s-a intilnit sfintul Iustin si despre care

vorbeste in cap. Ill—VIII din Dialog.
"~~™"~ ~~~

278. „Stihiile" sint considerate aici astrele, ca principii si elemente de via^a pentru
oameni. A se vedea si Apologia II, V, 2.

279. „Fara de pacat" este o expresie care lipseste in textul original dar care s-a

introdus cu timpul. Lipseste din textul original nu din cauza ca sfintul Iustin ar fi fost

de alta parere, ci pentru faptul ca el a gasit de cuviin^a sa se foloseasca, in anumite
locuri, unde a voit sa arate ideea aceasta, de formula: „fara amestec (barbatesc)". A se

vedea Apologia I, XXI, 1 ; XXII, 2 si Dialog. LIV, 2.

280. Rom. 4, 3.

281. Fac. 15,6.
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ca un semn282
si nu ca o indreptapre, dupa cum si Scripturile si faptele

ne silesc sa marturisim. Incit s-a spus un lucru drept despre poporul acela,

ca: ,,se va nimici sufletul acela din neamul lui, care nu se va circumcide in

ziua a opta" 283
. Dar si faptul ca genul feminin nu poate sa primeasca

circumciziunea trupeasca, arata ca circumciziunea aceasta a fost data ca

semn, iar nu ca un lucru de indreptapre. Caci Dumnezeu a facut ca si

partea femeiasca sa poata pazi, deopotriva cele drepte si virtuoase. Vedem,

insa, ca in ceea ce priveste trupul pentru barbat s-a gasit o forma deosebita,

iar pentru femeie o forma deosebita, din care cauza in^elegem ca nici una,

nici cealalta nu este nici dreapta, nici nedreapta, ci ca ele au fost orinduite

asa, numai pentru pietate si pentru dreptate.

XXIV.

De altfel, o, barbap, ne-ar fi cu putin^a sa dovedim, am zis eu, ca ziua

a opta avea o taina284 mai mare decit cea de a sap tea, iar aceasta taina a

fost vestita prin acestea de catre Dumnezeu. Dar, pentru ca sa nu vi se para

ca tree acum la alte chestiuni, injelegep aceea ce va spun, ca singele circum-

ciziunii aceleia a fost desfiin^at si ca noi credem acum intr-un singur mintui-

tor. Acum exista o alta alian^a285 , iar din Sion a iesit o alta Lege286 ,

Iisus Hristos circumcide pe top care vor, dupa cum s-a aratat mai sus, cu

cupte de piatra287
, pentru ca ei sa devina un neam drept, un popor care

pazeste credin^a, care in^elege adevarul si care pastreaza pacea288 . Venip
cu mine, voi top, care va temep de Dumnezeu, cei care voip sa vedep

bunataple Ierusalimului2 8

9

. Venip sa umblam in lumina Domnului, caci El

a lasat sa mearga in aceasta lumina pe poporul Sau, casa lui Iacov290 .

Venip toate neamurile sa ne adunam in Ierusalimul, care nu va mai fi atacat

din cauza faradelegilor popoarelor2 9
'

. „Caci M-am facut vadit celor ce nu

282. Fac. 17, 11; Rom. 3, 10.

283. Fac. 17, 14.

284. „Taina" aceasta este explicata de sfintul Iustin, in cap. XLI, 4. Hristos nu avea
sa invieze, in ziua a ,,?aptea", adica simbata, ci in ziua a'„opta". De alta parte, circumci-
ziunea, ordonata pentru ziua a „opta", inseamna. in acelasi timp invierea lui Hristos, care
este adevarata circumcizie spirituala. Aceeaji „taina" se gasejte, dupa sfintul Iustin
(Dialog. CXXXVIII, 1), in numarul oamenilor scapa^i din potop, care $i ei la rindul lor
au fost ,,opt": Noe, so^ia lui §i cei trei fii ai lui cu sotiile lor.

28£rler. 31, 31;Is. 54,3.
286.1s. 2,3;51,4;Mih. 4, 2.

287. Ios. 5,2.
288. Is. 26,2-3.
289. Ps. 77,4-5.
290. Is. 2, 5-6.
291. Ier. 3,17.
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Ma cauta, cei care nu intreaba de Mine, M-au gasit" 292
, striga prin Isaia si:

,,Am zis: lata sint de fa^a, inaintea popoarelor care n-au chemat numele

Meu. Mi-am intins miinile toata ziua asupra poporului neascultator si

potrivnic, asupra celor care nu umblau pe calea cea buna, ci care umblau

dupa pacatele lor: poporul care Ma a{i{a in fa{a".

XXV.
Cei care se indreptafesc pe ei insisj

293
si spun ca sint copiii lui

Abraam294
ar voi sa mosteneasca, dimpreuna cu voi, chiar si numai un mic

loc, dupa cum striga Duhul Sfint, prin Isaia, ca din partea lor, zicind:

„Intoarce-Te din cer sj vezi din casa sfintului Tau si a slavei. Unde este zelul

Tau si puterea ? Unde este muljimea milei Tale, ca ne-ai susjinut pe noi,

Doamne ? Tu esti tatal nostru, ca Abraam nu ne-a cunoscut si Israel n-a

voit sa ftie de noi. Dar Tu, Doamne, tatal nostru smulge-ne pe noi ! Inca de

la inceput numele Tau este asupra noastra. Pentru ce ne-ai ratacit, Doamne,

din calea Ta sj ne-ai invirtosat inima, ca sa nu ne mai temem de Tine ?

Intoarce-Te, pentru servii Tai, pentru triburile mostenirii Tale, pentru ca sa

mostenim si noi pu^in loc pe muntele eel sfint al Tau. Ne-am facut ca

de la inceput, cind nu erai Tu conducatorul nostru si nici numele Tau nu era

chemat asupra noastra. Daca vei deschide cerul, mun^ii vor lua spaima de la

Tine si se vor topi, cum se tope§te ceara de foe. §i focul ii va arde pe cei

potrivnici, iar numele Tau va fi vadit intre cei potrivnici; neamurile se vor

tulbura de fa{a Ta. Cind vei face lucrurile Tale slavite, mun^ii vor lua spaima

de Tine. Din veac nu am auzit §i nici ochii nostri nu au vazut un alt Dumne-
zeu, afara de Tine si de lucrurile Tale, pe care le vei face, drept mil a, celor

ce se pocaiesc. El se va intilni cu cei ce fac dreptatea si ei isi vor aduce

aminte de caile Tale. lata, Tu Te-ai miniat §i noi pacatuim. Pentru aceasta

ne-am ratacit fi to{i am devenit necuraji si toata dreptatea noastra este

intocmai ca o cirpa a unei femei necurate §i ne-am risipit intocmai ca frunze-

le, din cauza faradelegilor noastre. §i tot astfel ne va lua vintul. Nu va fi cine

sa mai cheme numele Tau §i nici cine sa-sj aduca aminte ca Tu ai avut

grija de el, fiindca Ti-ai intors fa^a de la noi si ne-ai parasit, din cauza

pacatelor noastre. Iar acum, intoarce-Te, Doamne, caci noi tofi sintem

poporul Tau. Cetatea sfintului Tau a devenit pustie; Sionul a devenit caun
pustiu; iar Ierusalimul, ca un blestem: casa sfintului nostru si slava, pe care

le-au binecuvintat parinfii nostri au devenit arse de foe si toate neamurile

292. Is. 65, 1-3.
293. Lc. 16, 15.

294. Mt. 3,9;Lc. 3,8.
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cele slavite au decazut. $i Tu ai suportat acestea si ai tacut, Doamne, si

ne-ai umilit pe noi, foarte" 29s
.

La acestea, Tryfon a zis:

— Ce inseamna ceea ce spui, ca nimeni dintre noi nu va mosteni nimic

in muntele eel sfint al lui Dumnezeu ?
296

.

XXVI.
Chemarea neamurilor.

Eu i-am raspuns:

— Nu spun aceasta, ci spun numai ca cei care au prigonit si prigonesc

pe Hristos si nu se pocaiesc, nu vor mosteni nimic in muntele eel sfint, iar

neamurile, care au crezut in El si care s-au pocait de pacatele lor, acestea vor

mosteni dimpreuna cu patriarhii, cu profe^ii si cu drep^ii care s-au nascut

din Iacob. Cu toate ca nu pazesc simbata, nici nu se taie imprejur si nici nu
pastreaza sarbatorile, totusi, ei vor mosteni mostenirea cea sfinta a lui

Dumnezeu. Caci Dumnezeu spune, prin Isaia, astfel: „Eu, Domnul, Dumne-
zeul, te-am chemat pe tine intru dreptate si te voi jine de mina, si-^i voi

da putere si te-am dat spre alianf a neamului, spre lumina neamurilor pentru

a deschide ochii orbilor, pentru a scoate din lan^uri pe cei chinui^i si din casa

inchisorii pe cei ce stau intru intuneric" 297
. §i iarasi: ,,Ridica{i stindardul

intru neamuri. Caci, iata, Domnul S-a facut auzit pina la marginile pamin-

tului. Spune^i fiicelor Sionului: lata, Mintuitorul tau a fost de fa^a, avin-

du-§i plata si lucrarea inaintea Lui. §i-l va numi pe el popor sfint, rascumpa-

rat de Domnul, iar tu te vei numi cetate cautata, iar nu parasita. Cine este

acesta, care a venit din Edom si a carui purpura de pe vesmintele lui este

din Bosor ? Acesta este frumos in imbracamintea lui, ridicindu-se napraznic,

cu putere. Eu vorbesc de dreptate si de judecata mintuitoare. Pentru ce

vesmintele tale sint rosii, iar imbracamintea ta, intocmai ca de in calcat in

picioare ? Numai Eu singur am calcat inul, satul fiind de rodul viei, calcat

in picioare si printre neamuri nu este nici un barbat cu Mine. §i i-am calcat

in picioare cu minie si i-am farimi^at ca pe un pamint si am facut sa curga

singele lor in pamint. Lor le-a venit ziua rasplatirii si anul rascumpararii

este de fa^a. Am privit si n-a fost nici un ajutor si Mi-am afintit mintea

si nimeni nu venea in ajutor. Bra^ul s-a indepartat si a venit asupra minia

Mea si i-am calcat in picioare, in urgia Mea si-am facut sa curga singele lor

m pamint" 29 '.

295. Is. 63, 15-64, 12.
296. Is. 63, 18.

297. Is. 42, 6-7.
298. Is. 62,10-63,6.
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XXVII.

Tot despre invataturile aliantei celei vechi. Atunci, Tryfon a zis:

— Cum se face ca tu alegi din profe^i numai cuvintele pe care-ri convine

sa le spui si nu faci men^iune de cele care in chip clar poruncesc sa se

pazeasca simbata? Caci prin Isaia s-a spus astfel: ,,Daca-{i intorci piciorul

tau de la simbata, pentru ca sa nu-^i faci voile tale in ziua cea sfinta si daca

numesti simbata cea placuta, simbata sfinta a Dumnezeului tau, daca nu-^i

ridici piciorul tau ca sa mergi la lucru si nici nu vorbesti cuvint din gura ta,

sa fii increzator in Domnul si te va ridica peste bunatatile pamintului si

te va hrani cu mostenirea lui Iacob, parintele tau; caci gura Domnului a

grait acestea" 299
.

Eu, insa, i-am raspuns:

— Am trecut sub tacere aceste profe{ii
?
prietenii mei, nu pentru ca ele

s-ar fi impotrivit mie, ci, fiindca am crezut ca ari in^eles §i in{elege{i ca,

chiar daca prin tofi profejii v-ar porunci sa face^i acelea pe care vi le-a

poruncit §i prin Moisi, El striga intotdeauna aceleasi Iucruri pentru invirto-

sarea inimii voastre si pentru nerecunostin^a voastra, pentru ca, chiar daca

in felul acesta v-a{i pocai vreodata, sa-I bineplacefi Lui fi „sa nu mai

jertfi^i nici pe copiii vostri demonilor300 , si nici sa nu mai fi{i partasi cu

horii si sa iubi^i darurile, sa urmari^i rasplata, nefacind judecata orfanilor

si nepnind socoteala de dreptatea vaduvei si nici sa nu avep miinile pline

de singe" 301
. Caci ,,si fiicele Sionului au umblat cu gitul in sus si cu semne

din ochi, jucind §i smulgindu-si hainele de pe ele" 302
. Intr-adevar, „to{i s-au

abatut", striga El, „§i to{i au devenit in acelasi timp niste rai. Nu mai este

nimeni care sa in^eleaga, nu mai este pina la unul. Cu limbile lor au vorbit

viclesuguri, gitlejul lor este un mormint deschis, veninul viperelor este sub

buzele lor, intristare si oboseala in drumurile lor sj ei n-au cunoscut calea

pacii" 303
. Asa ca, in felul in care El a stabilit aceste porunci, de la inceput,

din cauza rautafii voastre, tot asa, din cauza perseverarii voastre in acestea

si, ceva mai mult, din cauza incapatinarii voastre, cu acelea§i cuvinte El va

cheama a va aduce aminte de El §i a-L cunoaste. . . Voi, insa, sinte^i ,,un

popor cu inima invirto?ata" 304
,
,,nein{elept" 30S

,
„orb" 30 * „$i schiop" 307

299.1s. 58, 13-14.
300. Ps. 105, 37; Is. 57,5 urm.
301.1s. 1, 15,23.
302.1s. 3, 16.

303. Ps. 13, 2-3; Rom. 3, 11-17.
304. Iez. 3, 7.

305. Ier. 4, 22.

306. Is. 42, 18.

307. Ps. 17,46,-IIIRegi 18,21.
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§i ,,fii intru care nu este credinfa" 308
, dupa cum zice El insusi, „cinstindu-L

pe El numai cu buzele, iar cu inima fiind departe de El, invajind o inva^atu-

ra proprie, iar nu inva^atura Lui" 309
. Caci, spunep-mi, Dumnezeu a voit,

oare, ca arhiereii vostri sa pacatuiasca, deoarece ei aduc ofrandele lor simba-

ta
3

' ° , sau ca sa pacatuiasca cei care circumcid si cei care sint circumcisi in

ziua simbetei, de vreme ce a poruncit ca, intotdeauna, cei nascu^i sa fie

circumcisi la fel, in ziua a opta, chiar daca este zi de simbata ? Sau, oare,

nu putea ca sa faca sa se circumcida cei nascu^i, cu o zi mai inainte sau cu o

zi mai in urma de simbata, daca stia ca este rau sa se faca aceasta in ziua

de simbata ? Sau, de ce n-a inva^at sa faca acestea si pe cei dinainte de Moisi

si de Abraam, care se numesc drepfi si care au fost bineplacufi Lui, cu toate

ca nu erau circumcisi in ceea ce priveste partea pe care voi o circumcide^i,

si care nici nu pazeau simbata ?

XXVIII.

Dar Tryfon a zis:

— §i mai inainte te-am auzit punindu-ne aceasta intrebare si i-am dat

toata atenjia, caci, cu adevarat, ea merita multa aten^ie. Nici eu nu pot zice,

ceea ce socotesc cei mul^i, ca asa a gasit El cu cale. Caci faptul acesta

constituie intotdeauna un refugiu, pentru cei ce nu pot raspunde la intreba-

rea aceasta.

La aceasta, eu am adaugat:

— Deoarece eu aduc dovezi si vorbesc pe baza Scripturilor si a faptelor,

zic ca voi nu trebuie nici sa sovai^i si nici sa va indoiji de a-mi crede mie,

chiar daca eu sint necircumcis. Timpul acesta al prozelitismului vostru este

scurt 3 '
' . Cind va sosi clipa sa vina Hristos, in zadar va vep mai pocai,

in zadar ve^i mai plinge, caci nu ve{i mai fi auzi^i. „lnnoi^i-va ogoarele" a

strigat Isaia poporului, ,,si nu semanap deasupra spinilor. Circumcide^i-va

Domnului si circumcide^i-va invirtosarea inimii voastre" 312
. Deci, nu sema-

na^i in spini si in loc nearat, de unde nu vefi avea roada. Cunoaste^i pe

Hristos si iata, va fi un teren nou si frumos, frumos si gras intru inimile

voastre. ,,Caci, iata, vin zilele — zice Domnul — si voi vizita pe to^i cei ce

si-au circumcis partea care trebuie circumcisa, in Egipt, in Iuda si in Edom si

in fiii lui Moab, caci toate neamurile sint necircumcise si toata casa lui

308. Deut. 32, 20.

309. Is. 29, 13.

310. Num. 28, 9 urm.;Mt. 12, 5.

311. Sfintul Iustin, ca de altfel mul^i crejtini din vremea sa, astepta ca foarte

apropiata cea de a doua venire a Domnului (Dialog. XXXII, 3; XXXIX, 2 si LI, 2).

Tot astfel si Tertulian, in epoca montanista din via{;a lui (De cultu feminarum II, IX;
De fuga si De jejunio, XII).

312. Ier. 4,3-4.
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Israel este necircumcisa in ceea ce private inima lor"
313

. Vede^i, deci,

ca Dumnezeu nu voieste aceasta circumciziune, care a fost data ca semn.

Caci aceasta nu este folositoare nici egiptenilor, nici fiilor lui Moab si nici

fiilor lui Edom. Dimpotriva, chiar daca ar fi cineva scit, sau pers 314 , el

poate avea cunostin^a lui Dumnezeu si a Hristosului Lui, daca pazeste

drepta^ile vesnice, se circumcide cu circumciziunea cea buna fi folositoare

§i este prieten al lui Dumnezeu, Care se bucura de darurile sj ofrandele lui.

Va voi aduce, barba^i prieteni, si cuvintele lui Dumnezeu insusj, cind a

vorbit prin Maleachi, unul dintre cei doisprezece profe^i. Ele sint acestea:

„Nu este voia Mea intru voi" — zice Domnul — ,,§i nu voi primi jertfele

voastre din miinile voastre; fiindca de la rasaritul pina la apusul soarelui

numele Meu a fost slavit intru neamuri §i in tot locul se ofera jertfa in

numele Meu si jertfa curata, caci numele Meu se cinsteste intru neamuri" —
zice Domnul — ,,iar voi il profana^i" 31s

. Iar prin David a zis: ,,Poporul

pe care nu 1-am cunoscut Mia servit Mie, intru ascultarea urechii lui, Mi s-a

supus Mie" 316
.

XXIX.

Sa slavim pe Dumnezeu, laolalta cu neamurile, caci si pe noi ne-a

cercetat. Sa-L slavim, prin imparatul slavei, prin Domnul Puterilor
317

.

Caci El a binevoit si intru neamuri si primeste acum jertfele noastre in chip

mai placut, decit pe ale voastre. §i ce nevoie mai am sa vorbesc despre

circumciziune, atita vreme cit am marturia lui Dumnezeu cu mine ? Ce

nevoie mai este de acel botez 3 ' 8 pentru eel care este botezat in Duhul Sfint?

Spunind acestea, socot sa conving si pe cei ce au mintea prea scurta. Caci

cuvintele acestea nu sint alcatuite de mine §i nici nu sint infrumuse^ate cu

arta omeneasca, ci pe acestea le-a psalmodiat David, le-a binevestit Isaia,

le-a predicat Zaharia3 ' 9
, le-a scris Moisi. Le recunosti, Tryfon ? Ele se

gasesc in scrierile voastre, sau, mai bine-zis, nu intr-ale voastre, ci intr-ale

noastre320 . Caci noi le dam ascultare, iar voi, citindu-le, nu in$elege{i

313. Ier. 9,25-26.
314. Comp. Col. 3,9-11.
315. Mai. 1, 10-12.
316. Ps. 17,44-45.
317. Ps. 33, 10.

318. Este vorba aici despre botezul sau spalarea iudaica, despre care sfintul Iustin

a vorbit in cap. XIV, 1 din Dialog.

319. Este probabil o confuzie cu profetul Maleahi, citat mai sus, in cap. XXVIII.
Aceeasi confuzie o mai intilnim si in cap. XLIX, 2 din Dialog.

320. Revendicarea Vechiului Testament de catre crestini, cf. si Apolog. I, LIX, 1

si Dialog. XLV—XLVIII, 1, o mai intilnim si la al£i scriitori crestini, anteriori sfintului

Iustin.
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sensul lor. Deci, nu va indigna^i si nici nu ne defaimaji necircumciderea

trupului pe care 1-a facut insusi Dumnezeu si nici nu socotiji un lucru

grozav, daca noi bem cald in zilele de simbata321 , fiindca si Dumnezeu
conduce lumea in ziua aceasta, la fel ca in toate celelalte, si arhiereilor li

s-a poruncit sa aduca jertfa in ziua aceasta, ca in toate celelalte si atijia

drepji care n-au savirsit nimic din aceste lucruri ale Legii primesc marturisi-

rea aceasta de la Dumnezeu.

XXX.
Parusia Domnului. Dar voi sinte^i acuza^i de insasi rautatea voastra,

pentru ca din cauza acestei rauta^i este cu putin^a ca Dumnezeu sa fie

calomniat de cei fara de minte ca n-a inva^at intotdeauna pe to^i aceleasi

lucruri drepte. Multora s-a parut ca inva^aturile acestea sint lipsite de ra^iu-

ne si nevrednice de Dumnezeu, unii ca acestia neprimind harul de a cunoaste

ca poporul vostru, plin de viclesug si in boala sufleteasca, a fost chemat la

intoarcere si la pocain^a duhului322 si ca profe^ia care a venit dupa moartea

lui Moisi, este vesnica323 . De altfel, acest lucru, barba^ilor, s-a spus si prin

Psalmi324 . §i c& n°i> care meditam asupra lor, marturisim ca sint „mai dulci

decit mierea si fagurul" 325
se poate vedea si din aceea ca, ne aratam ca

sintem in stare, ca pina la moarte sa nu renun^am la ele. Cum ca noi, care

credem in El si II rugam sa ne fereasca ,,de cei straini" 326
, adica de duhuri-

le cele rele si ratacitoare, dupa cum spune cuvintul profepei, in chipul uneia

dintre persoanele care au crezut in el, este un lucru vadit tuturor. Astfel noi

ne rugam intotdeauna, ca Dumnezeu, prin Iisus Hristos, sa ne pazeasca de

demonii, care sint straini de religia lui Dumnezeu si carora ne inchinam

odinioara, pentru ca apoi, dupa ce ne-am intors la Dumnezeu, sa raminem
fara de pata, prin El327 . Caci noi numim ajutor si rascumparator328 pe

Acela, de puterea numelui Caruia si demonii tremura, ei, care sint blestema^i

de numele lui Iisus Hristos, Cei rastignit sub Pontiu Pilat, care a fost procura-

torul Iudeii si se supun, iar din aceasta tuturor le este vadit ca Parintele

Lui, i-a dat Lui o putere atit de mare, incit si demonii sa se supuna numelui

Lui si iconomiei patimirii Lui care a fost.

321. Prescript de a nu bea cald in zilele de sabat nu o intilnim nicaieri in scrierile

iudaice, dar ea este o consecinja directa a preceptului care ordona ca alimentele sa fie

fierte in ajun de sabat (le?. 16, 23 si 35, 3).

322. Comp.Ps. 18,8.
323. Ps. 18,10.
324. Ps. 18, 11.

325. Ibidem.
326. Ibidem.
327. Ibidem, 8, 14.

328. Ibidem, 15.
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XXXI.

Dar, daca se dovedeste ca iconomia patimirii Lui a avut si are o putere

atit de mare, cit de mare va fi aceasta, la stralucita Lui venire ? Caci El va

veni pe nori, ca un Fiu al Omului, dupa cum a anun^at Daniel, iar ingerii Sai

vor veni impreuna cu El. Cuvintele acestea suna in chipul urmator: „Am
privit pina s-au asezat tronurile si Cel invechit in zile sedea, avind imbraca-

mintea ca zapada cea alba, iar perii capului Lui, ca lina cea alba; tronul Lui

era ca para focului, iar resile, de foe arzator. Un riu de foe {isnea din fa^a

Lui; mii si mii slujeau Lui si zeci si zeci de mii se gaseau de-o parte si de alta

a Lui. Carfile s-au deschis si s-a asezat zalog. Am privit atunci glasul cuvinte-

lor celor mari, despre care cornul vorbeste si fiara a fost lovita, iar trupul

ei a fost pierdut si s-a dat arderii focului. Celelalte fiare au fost lipsite de

puterea lor si s-a dat fiarelor un timp de viaja, cit timpul unui an. Am privit

in vedenia noppi si iata-L venind ca un Fiu al Omului, dimpreuna cu norii

cerului. Si a venit pina la Cel invechit in zile si a fost inaintea Lui, iar cei

care stateau de-o parte si de alta, L-au adus pe El. Si I s-a dat Lui putere si

cinste imparateasca si toate neamurile de pe pamint, dupa neamurile lor

si toata slava slujitoare. Puterea Lui era putere vesnica ce nu se va lua, iar

impara^ia Lui nu se va distruge. Duhul meu s-a cutremurat in locul in care

ma gaseam, iar vedeniile capului meu m-au tulburat. M-am apropiat de unul

dintre cei ce stateau si am cerut de la el lamurirea exacta a tuturor acestora.

Si acesta, raspunzindu-mi, imi zise mie lamurindu-mi si judecata cuvintelor:

aceste patru fiare mari sint patru imparajii, care se vor pierde de pe pamint

si care nu vor mai primi imparajia pina in veac si pina in veacul veacului.

Atunci "am voit sa cercetez cu privire la fiara cea de-a patra, care distrugea

totul §i era extrem de fioroasa, cu din^ii de fier si unghiile de arama, care,

mincind si impu^inind, calca in picioare tot ceea ce mai raminea. Am mai

voit sa cercetez cu privire la cele zece cornuri ale ei de pe cap si cu privire la

unul care iesise in plus si au cazut prin el trei din cele de mai-nainte, iar

cornul acela avea ochi si gura care vorbea tare, iar infa^isarea lui o intrecea

pe a celorlalte. §i am in^eles ca comul acela incepea razboi cu sfin^ii si-i

punea pe fuga, pina la venirea Celui invechit in zile si a dat judecata sfin^ilor

Celui Prea Inalt si a venit timpul si impara^ia au cucerit-o sfin^ii Celui Prea

Inalt. $i mi s-a spus cu privire la fiara cea de a patra: va fi o a patra impara-

pe pe pamint, care va fi deosebita de toate impara^iile acestea si care va

inghiji tot pamintul si-1 va razui. Si cele zece coarne inseamna ca se vor

ridica zece impara^i si un altul dupa ei si acesta va conduce rau fa^a de

cei dintii si va umili trei impara^i si va vorbi cuvinte urite catre Cel Prea

Inalt si va distruge pe ceilal^i sfin^i ai Celui Prea Inalt si isi va pune in gind

sa schimbe timpurile si anii. Si el va fi dat in miinile Celui Prea Inalt in timp
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si timpuri si jumatate de timp. Si judecata s-a oprit si vor schimba puterea

de a nimici si a distruge pina. la sfirsit. §i imparapa si puterea si marefia

locurilor imparafiilor de sub soare s-a dat poporului sfint al Celui Prea Inalt,

pentru a impara^i cu o impara^ie ve§nica. Si toate puterile se vor supune

Lui si vor asculta de El. Pina aid sfirsitul cuvintului. Eu, Daniel, am fost

cuprins de un extaz foarte mare si starea mea nu a fost cea obisnuita, si-am

pus cuvintul intru inima mea" 329
.

XXXII.

Incetind eu de a vorbi, Tryfon a zis:

— Ah, omule ! Scripturile insile ne silesc sa asteptam pe Cel slavit

si mare ce prime§te impara^ia cea vesnica de la „Cel invechit in zile",

„ca Fiu al Omului". Dar acesta, al vostru, care este numit Hristos, a fost

„necinstit si fara de slava" 330
, incit a cazut si in ultimul Western din

Legea lui Dumnezeu, caci ,,a fost rastignit" 331
.

Eu, insa, i-am raspuns:

— Daca, o, barba^i, nu s-ar fi spus din Scripturile din care v-am povestit

mai inainte, ca: „chipul Sau va fi neslavit si neamul Lui nepovestit" si ca

„in locul morpi Lui, bogafii vor fi dap morpi" si ca „cu rana Lui ne-am

vindecat", precum si ca „E1 va fi adus ca o oaie", sj daca nu v-as. fi explicat,

ca vor fi doua veniri ale Lui — una, in care a fost „impuns" de voi si alta,

in care ,,ve$i cunoaste in cine a$i impuns" 332
si ca triburile voastre vor fi

lovite, trib cu trib, femeile in parte §i barbapi in parte — s-ar fi parut ca

spun lucruri nelamurite si ciudate. Acum, insa, cu ajutorul cuvintelor pe

care le voi lua din sfintele si profeticele voastre Scripturi, va voi face dovada

cuvenita, nadajduind ca se va putea afla cineva dintre voi, care sa se gaseas-

ca in partea aceea care este cuprinsa in mintuirea cea vesnica, ce vine in har

de la Domnul Savaoth3 3 3
. Pentru ca ceea ce discutam acum sa va fie si mai

lamurit, va voi spune si alte cuvinte, care au fost graite prin fericitul David,

si din care vep injelege ca Hristos a fost numit si Domn de catre Duhul

Sfint profetic334 si ca Domnul, Care este Tatal tuturor, L-a ridicat de pe

329. Dan. 7,9-28.
330. Is. 53,2-3.
331.Deut. 21,23;Gal. 3,13.
332. Zah. 12, 10-14; In. 19,37;Apoc. 1,7.

333. Comp. Is. 1, 9; 10, 22; Rom. 9, 27-29; 11, 15. Semnificajia exacta a cuvinte-
lor: „Domnul Savaoth" este aceea de ,,Domnul ojtirilor".

334. Cu toate ca sfintul Iustin a^eaza uneori persoana Duhului Sfint dupa ingeri
(Tatal, Hristos, ingerii ji apoi Duhul Sfint sau profetic), este mai presus de orice indoiala,
aja cum rezulta din tot ce spune el, ca Duhul Sfint este cea de a treia persoana a Sfintei
Treimi. Faptul acesta apare in eviden^a, cu totul clar, indeosebi dupa sfintul Iustin, la

parin^ii si scriitorii bisericesti care au urmat.
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pamint si „L-a asezat de-a dreapta Lui, pina cind va pune pe dusmani

asternut picioarelor Sale" 33s
. Ceea ce se sj intimpla de cind S-a inal^at la

cer, dupa ce a inviat din mor^i, Domnul nostru Iisus Hristos, deoarece

timpurile s-au implinit si Cel ce urma sa graiasca defaimarea si indrazneala

catre Cel Prea Inalt si despre Care Daniel a aratat ca va ocupa puterea

„in timp, in timpuri si in jumatate de timp, este la usa" 336
. Voi, insa,

necunoscind cit timp urmeaza sa stapineasca, socoti^i cu totul altceva,

caci zicefi ca timpul trebuie explicat printr-o suta de ani. Daca ar fi a§a,

atunci omul nelegiuirii
3 3 7

ar trebui sa impara^easca cel pu^in trei sute si

cincizeci de ani, daca prin ceea ce s-a zis prin sfintul Daniel, „in timpuri"

ar trebui sa numaram numai doua sute de ani3 3 8
. Acestea vi le spun acum

voua, facind o paranteza, pentru ca, convingindu-va de ceea ce s-a spus de

Dumnezeu impotriva voastra, „ca sinteji fii nebuni" 339
si ca „Pentru

aceasta, iata voi adauga de a muta pe poporul acesta si-i voi muta pe ei §i

voi lua in^elepciunea in^elep^ilor si priceperea celor pricepu^i ai lor o voi

ascunde" 340
, sa inceta^i de a mai rataci atit voi, cum si de a face pe cei ce

va aud sa rataceasca si sa va inva^a^i de la noi, care am fost in^elep^i^i

de harul lui Hristos. De altfel, sj cuvintele spuse prin David, sint acestea:

„Zis-a Domnul, Domnului meu: Stai de-a dreapta Mea pina ce voi pune pe

dusmanii Tai asternut picioarelor Tale. Domnul Ip va trimite Tie din Sion

toiagul puterii. §i stapine§te in mijlocul vrajmasilor Tai. Cu Tine este

inceputul, in ziua puterii Tale, in stralucirile sfin^ilor Tai. Din pintece,

mai inainte de luceafar, Te-am nascut. Domnul a jurat si nu Se va cai. Tu
esti preot in veac, dupa rinduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta

Ta. El a nimicit pe impara^i, in ziua urgiei Sale. Va judeca intru neamuri si

le va umple de cadavre. Din torent va bea, in drum; pentru aceasta El va

inaltacapul" 341
.

335. Ps. 109, 1.

336. Dan. 7, 25.

337. IITes., 2,8 urm.

338. Vechii invatatori evrei dadeau cuvintului „timp" de la Daniel o durata de o
suta de ani, dar spa^iul de timp care trecuse a facut pe cei mai noi sa recunoasca falsita-

tea acestui calcul. Apocalipsa (12, 14 si 6) precum si sfintul Irineu, calculeaza drept

„timp" de un an, adica in total ,,o mie doua sute sasezeci de zile". La fel face si sfintul

lustin Martirul.

339. Ier. 4, 22.

340. Is. 29, 14.

341. Ps. 109.
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XXXIII.

Voi indrazni^i sa zice^i ca acest Psalm trebuie explicat, ca-si cum ar fi

fost zis pentru regele Ezechia342 . Eu nu ignorez aceasta, ci numai adaug:

ca voi rataciti, va voi arata indata din insesi aceste cuvinte: „juratu-S-a

Domnul si nu Se va cai", precum si: ,,Tu esti preot in veac, dupa rinduiala

lui Melchisedec" 343
, ca si cuvintele care urmeaza si cele ce sint mai inaintea

lor. Iar ca Ezechia nici nu a fost preot si ca nici nu este preot vesnic al lui

Dumnezeu, nici chiar voi nu indrazni^i sa spune^i contrariul. iSi ca acestea

s-au spus despre Hristosul nostru, insesi cuvintele o arata. Urechile voastre,

insa, s-au astupat si inimile voastre s-au invirtosat344 . Caci prin cuvintele:

,Juratu-S-a Domnul si nu Se va cai"; ,,Tu esti preot in veac, dupa rinduiala

lui Melchisedec" 345
, Dumnezeu L-a aratat cu juramint arhiereu dupa

rinduiala lui Melchisedec, din cauza necredin^ei voastre; cu alte cuvinte —
dupa cum s-a scris de Moisi ca Melchisedec a fost preot al Celui Prea Inalt

si acesta era preot al celor ce se gaseau in necircumciziune, si a binecuvintat

pe Avraam, eel din circumciziune, care i-a oferit lui zeciuiala — tot asemenea

Dumnezeu a aratat ca preotul Lui eel vesnic, care a fost numit si Domn346

de catre Duhul Sfint, este al celor din necircumciziune. Si ca pe cei din

circumciziune, care vin la El, adica pe cei care cred in El si cer binecuvintari-

le de la El347 , ii primeste si pe acestia si-i binecuvinteaza. Faptul ca El

avea sa fie mai intii, un om umil si ca apoi Se va mal^a, este aratat de cele ce

sint la sfirsitul psalmului: ,,Din torent va bea apa in drum" si totodata:

„Pentru aceasta El va inal^a capul" 34S
.

XXXIV.
Pentru ca sa va conving ca voi n-a^i in^eles nimic din Scripturi, va voi

aminti si de un alt psalm al lui David, spus de catre Duhul Sfint, despre care

voi zicefi ca a fost spus pentru Solomon, care a fost si el un rege de-al

vostru, dar de fapt si acesta a fost spus cu privire la Hristosul nostru. Voi

insa va inselafi din cauza cuvintelor cu doua in^elesuri din el. Caci acolo

unde s-a zis ca Legea Domnului este fara de pata349 , voi explica^i ca este

342. Cum ca evreii se inselau atunci cind refereau cele spuse de psalmul 109 la

regele Ezechia, se poate vedea din faptul ca el nu a fost niciodata preot (necum „preot

in veac, dupa rinduiala lui Melchisedec"). Sfintul Iustin discuta mai pe larg chestiunea

aceasta in capit. LXXXIII din Dialog.

343. Ps. 109,4.
344. Comp. Is. 6, 10; In. 12,40umi.
345. Ps. 109,4.
346. Ps. 109, 1.

347. Fil. 2,8-9; Lc. 1,52.
348. Ps. 109, 7.

349. Ps. 18,8.



128 APOLOGETI DE LIMBA GREACA

vorba despre Legea cea data prin Moisi, iar nu despre aceea care avea sa vina

dupa aceea, cu toate ca Dumnezeu striga ca va incheia o „Lege noua" 350

si o „alian{a noua" 351
. Si acolo unde s-a zis: „Dumnezeule, da judecata Ta

imparatului" 3S2
, deoarece Solomon a fost imparat, ziceri ca psalmul a fost

spus cu privire la el, cu toate ca cuvintele psalmului arata lamurit, ca a fost

spus cu privire la imparatul eel vesnic, adica cu privire la Hristos. Iar ca

Hristos este imparat, preot, Dumnezeu, Domn, inger, om, conducator de

cete, piatra si prune si ca, fiind mai intii patimitor, Se va ridica apoi la cer

si iara si va veni cu slava, aratind ca va avea o impararie vesnica, o dovedesc

din toate Scripturile. Dar, pentru ca sa in^elegeri ceea ce am zis, eu va spun

cuvintele psalmului. Acestea sint urmatoarele: „Dumnezeule, da judecata

Ta imparatului si dreptatea Ta fiului imparatului, pentru ca sa judeee

poporul Tau in dreptate si pe saracii Tai in judecata. Munrii sa ia pace

pentru popor si colinele dreptate. El va judeca pe saracii poporului si va

mintui pe fiii celor lipsiri si va umili pe calomniator. Si va ramine

dimpreuna cu soarele si mai inainte de luna, in neamurile neamurilor. Se va

pogori ca ploaia pe lina si ca picatura care pica pe pamint. In zilele Lui va

rasari dreptatea si mulrimea pacii, pina ce luna va disparea. Si va stapini

de la o mare la alta si de la riuri, pina la marginile pamintului. In fa{a Lui

vor cadea, cu fa{a la pamint etiopienii, iar vrajmasii Lui vor linge farina.

Regii din Tars si din insule vor aduce daruri, regii arabilor si cei din Saba

vor aduce daruri si se vor inchina Lui tori regii pamintului si toate neamurile

li vor sluji Lui. Caci El a smuls din mina putemicului pe sarac si pe eel

lipsit, care nu aveau nici un ajutor. El va cru^a pe sarac si pe lipsit si va

mintui sufletele celor lipsiri; El va rascumpara sufletele lor din camata si

din nedreptate si numele Lui va fi cinstit inaintea lor. El va trai si I se va da

lui din aurul Arabiei si se vor ruga neincetat pentru El, toata ziua II vor

binecuvinta. El va fi un sprijin pe pamint si se va ridica mai presus de virfuri-

le munrilor. Rodul Lui va fi mai presus de Liban si ei vor inflori in cetari,

ca iarba pamintului. Numele Lui va fi binecuvintat in vecii vecilor. Numele
Lui va ramine mai inainte de soare. Si, intru El se vor binecuvinta toate

triburile pamintului; toate neamurile II vor ferici. Binecuvintat este Domnul,

Dumnezeul lui Israel, Care singur face minuni; binecuvintat este numele

slavei Lui, in veac si in veacul veacului. Si tot pamintul se va umple de slava

Lui. Fie ! Fie t" 353
. Iar la sfirsitul psalmului acestuia despre care am vorbit

este scris: „S-au sfirsit imnurile lui David, fiul lui Iesei".

350. Is. 2, 3; 51,4; Mih. 4,2.
351. Ier. 31, 31; Is. 54, 3;Evr. 8, 7-8.
352. Ps. 71,1.
353. Ps. 71,1-19.
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Ca Solomon a fost un rege stralucit sj mare, in timpul caruia s-a zidit

casa, a§a-numita, templul din Ierusalim, o §tim. Insa ca, nimic din cele ce

se spun in psalmul acesta nu i s-au intimplat lui, este iarasi un lucru lamurit.

Caci nici toji imparafii nu i s-au inchinat lui, nici nu a imparafit pina la

marginile pamintului sj nici du^manii lui, cazindu-i in fa{a, nu au lins

farina. Ba, chiar indraznesc sa spun cele ce s-au scris, despre cele facute de

el, in car^ile Impara^ilor, ca a devenit idololatru prin femeia cea din

Sidon3s4 , ceea ce nu este cu putin^a sa faca cei ce dintre neamuri au

cunoscut pe Facatorul tuturor Dumnezeu, prin Iisus eel rastignit, caci unii

ca ace§tia suporta orice tratament §i pedeapsa, pina la moartea cea mai de

pe urma, pentru a nu fi nici idololatri sj a nu minca nici din victimele sacri-

ficate idolilor.

XXXV.
Despre crestinii neadevdrafi. La acestea, Tryfon a zis:

— Dar mul^i dintre cei care marturisesc pe Hristos §i se numesc ere? tini,

sint informat ca maninca din victimele sacrificate idolilor sj zic ca nu sint

vatamati intru nimic, cu aceasta.

Eu, insa, i-am raspuns:

— Chiar si din faptul ca exista ni$te astfel de barbafi — care martu-

risesc ca sint cre$tini si care recunosc ca Iisus eel rastignit este Domn sj

Hristos si, cu toate acestea, nu inva^a inva^aturile Aceluia, ci altele, care vin

de la duhurile ratacirii
355— noi, care sintem inva^aceii adevaratei $i curatei

inva^aturi a lui Iisus Hristos, sintem §i mai incredin^a^i §i mai siguri in

nadejdea cea vestita noua de El. Caci cele ce a spus ca au sa fie, intru

numele Lui, acestea vedem cu ochii si cu fapta ca se savir§esc. El a zis:

,,Mul$i vor veni in numele Meu, pe dinafara imbracaji in piei de oi, dar care,

pe dinlauntru sint lupi rapitori" 356
. §i: „Vor fi shisme si erezii" 3S7

. §i:

,,Feriri-va de profe^ii mincino§i, care vor veni la voi, imbracari pe dinafara

in piei de oi si care pe dinlauntru sint lupi rapitori" 358
. §i: ,,Se vor ridica

mulji Hristosi mincinosj sj apostoli mincinosj $i mulri dintre credincioisi

se vor rataci" 359
. Sint ?i au fost, o, voi, prieteni, barba^i mulri, care au

inva^at a spune sj a savirsj lucruri fara de Dumnezeu §i detfaimatoare,

venind in numele lui Iisus Hristos360 . Ei sint numiji de noi dupa numele

354. IIIRegi9, 1,3.6.
355. I Tim. 4, 1.

356. Mt. 24, 5. 7. 15.

357. 1 Cor. 11, 18-19.
358. Mt. 7, 15.

359. Mt. 26, ll-24;Mc. 13, 22.

360. Mt. 24, 5.
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acelor barba^i de la care a inceput fiecare inva^atura si parerea. Fiecare

dintre acestia inva$a, in felul lui, sa fie defaimat Creatorul tuturor si Hristos,

Cel profejit de El ca va veni si Dumnezeul lui Abraam, Isaac si Iacob. Noi

nu avem nici o legatura cu acestia, cunoscind ca ei sint fara de Dumnezeu,
impiosi, nedrep^i ?i nelegiui^i ?i ca, in loc de a adora pe Iisus, ei II

marturisesc numai cu numele. Unii ca acestia se numesc crestini in acelasi fel

in care si unele dintre neamuri dau numele de Dumnezeu lucrurilor celor

facute de mini si participa la ceremonii nelegiuite si atee. Dintre ei, unii

sint numifi Marcioni^i, aljii Valentinieni, aljii Basilidieni, al{ii Saturnilieni,

iar al^ii se numesc cu alte nume, fiecare numindu-se dupa incepatorul

invajaturii pe care o au, tot in acelasi fel in care si fiecare dintre cei ce socot

ca filozofeaza, dupa cum am spus la inceput, socoate ca poarta numele

filozofiei pe care o filozofeaza, de la parintele sistemului lor. Asa ca si din

acestea noi cunoastem, dupa cum am spus mai sus, ca Iisus era cunoscator

demai inainte al celor ce vor fi dupa El si cunoastem si din alte multe pe care

le-a prezis ca se vor intimpla celor ce-L cred si-L marturisesc pe El Hristos.

Caci cele ce patimim, atunci cind sintem ucisi de catre cei apropia^i ai

nostri, El ne-a prezis ca ni se vor intimpla361 in asa fel ca intra nimic,

cuvintul si fapta Lui sa nu se arate vrednice de contrazicere. Din cauza

aceasta, noi ne rugam si pentru voi si pentru to{i ceilal^i oameni, care ne

vrajmasesc362
,
pentru ca, schimbindu-va parerea si gindul la fel cu noi,

sa nu mai defaima^i363 pe Acela care, prin faptele Lui si prin minunile cele

facute in numele Lui, ca si prin cuvintele invataturii si prin profe^iile cele

prezise cu privire la El, este intru totul fara de pata si de neatacat, in calitate

de Iisus Hristos, si crezind intru El si in cea de a doua si stralucita venire a

Lui, sa va mintui^i si sa nu fi^i condamnati de el in foe.

XXXVI.

Din nou despre parusia Domnului. Tryfon mi-a zis:

— Fie si aceasta, asa cum zici si ca Hristos s-a propovaduit ca va fi

patimitor si ca a fost numit piatra si ca va veni in chip stralucit dupa prima

Lui venire, in care s-a propovaduit ca va fi patimitor si ca va fi judecatorul

tuturor si Jmparat vesnic si preot. Dar, dovedeiste acum, ca El este Acela

despre care s-au profe^it acestea.

La acestea, eu i-am raspuns:

361. Mt. 10,21-22.
362. Atitudinea aceasta a cre^tinilor fata de vrajma^i mai este aratata de sfintul

Iustin ji in Apologia I, capit. LVII, 1 precum si in Dialog. XCVI, 2.

363. Aici este repetata ideea pe care sfintul Iustin o pune in evidenta si in capit.

XVI, 4.
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— Daca vrei aceasta, o Tryfon, i{i voi aduce dovezile pe care le dores ti,

la locul cuvenit. Acum, insa, imi vei ingadui sa-^i amintesc profe^iile pe care

le am in minte, spre a-{i dovedi ca, intr-o parabola, Hristos se numeste de

catre Duhul Sfint.' si Dumnezeu, si Domn al puterilor, si al lui Iacob; iar

exege^ii vostri, dupa cum striga insusi Dumnezeu364 , sint nebuni atunci

cind spun ca parabola aceasta nu s-a spus cu privire la Hristos, ci cu privire

la Solomon si anume atunci cind a adus cortul marturiei in templul pe

care 1-a cladit. Parabola aceasta se gase§te intr-un psalm al lui David: „A1

Domnului este pamintul si toata plinirea lui; lumea si to{i cei ce locuiesc

in ea. El a intemeiat-o pe mari si a pregatit-o pe riuri. Cine se va sui in

muntele Domnului, sau cine va sta in locul eel sfint al Lui ? Nevinovat la

miini si curat cu inima, El care n-a primit in zadar sufletul Lui si n-a jurat cu

viclesug aproapelui Lui. Acesta va primi binecuvintarea de la Domnul si mila

de la Dumnezeu, Mintuitorul Lui. Acesta este neamul celor ce-L cauta pe

Domnul, celor ce cauta fa{a Dumnezeului lui Iacob. Ridicafi, boieri, por^ile

voastre si inal^a^i-va voi, por^i vesnice §i va sta imparatul slavei. Cine este

acest imparat al slavei ? Domnul eel tare si puternic in razboi. Ridica^i

por^ile voastre, boieri, si ridicap-va voi, por^i vesnice si va intra Domnul
slavei. Cine este acest Imparat al slavei ? Domnul puterilor, Acesta este

imparatul slavei"
365

. Despre Solomon, ca nu este Domnul puterilor, s-a

dovedit366 . Acesta este, insa, Hristosul nostru, atunci cind a inviat din mor^i

si S-a inal^at la cer si se porunceste boierilor acelora aseza^i in ceruri, de

catre Dumnezeu, sa se deschida por^ile cerului, pentru ca sa intre Acesta,

Care este imparatul slavei si urcindu-Se ,,sa §eada de-a dreapta Tatalui, pina

ce va pune pe vrajmasi asternut picioarelor Sale", asa cum s-a aratat prin

celalalt psalm367 . Caci, deoarece boierii cei din cer vedeau ca El are o

infatisare fara de chip, necinstita si lipsita de slava368 , necunoscindu-L,

au cautat si s-au informat:Cine este Imparatul acesta al slavei? Si li s-a

raspuns lor de catre Duhul Sfint, sau din partea Tatalui, sau a Lui insusi:

,,Domnul puterilor, Acesta este imparatul slavei"
369

. Despre faptul ca nici

de Solomon, acest imparat atit de slavit, nici despre cortul marturiei n-ar fi

indraznit sa zica cineva, dintre cei care stateau linga por^ile templului:

,,Cine este acest imparat al slavei ?", oricine ar putea marturisi.

364. Ier. 4, 22.
365. Ps. 23.

366. A se vedea Dialog. XXXIV, 7-8. Sfintul Iustin va relua aceasta demonstrate
incapit. LXXXV, 1.

367. Ps. 109, 1.

368. Cf. Is. 53,2-3.
369. Ps. 23,10.
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XXXVII.
In cuprinsul psalmului al patruzeci §i §aselea, am continuat eu, s-a

vorbit despre Hristos in chipul urmator:

,,Suitu-S-a Dumnezeu cu strigari de bucurie, Domnul, cu glas de trimbi-

\a. Cinta^i lui Dumnezeu, cinta^i-I; cinta^i regelui nostru, cinta^i-I ! Caci

rege peste tot pamintul este Dumnezeu: cintap-I cintare ! Dumnezeu
domneste peste popoare; Dumnezeu $eade pe sfintul Sau tron. Domnii

popoarelor, poporul Dumnezeului lui Avraam. Caci ale Domnului sint

scuturile pamintului: El este inalt foarte t" 370
. §i }n psalmul nouazeci sj

opt, Duhul Sfint va acuza pe voi, ca Acela pe care voi nu-L voiji ca rege este

in fapt regele ?i stapinul, atit al lui Samuel, cit $i al lui Aaron, al lui Moisi $i

al tuturor celorlal^i. lata cuvintele psalmului: „Domnul a imparajit, sa se

cutremure popoarele ! El, Cel ce este mai presus de heruvimi, pamintul

sa tresalte ! Domnul este mai mare in Sion, inal^at deasupra tuturor

popoarelor. Sa se laude numele Tau eel mare, caci el este infrico^ator §i

sfint, caci cinstea regelui iubeste judecata. Tu ai pregatit dreptatea; Tu ai

implinit judecata ?i dreptatea in Iacob. Inal^a^i pe Domnul Dumnezeul

nostru $i va inchinap asternutului picioarelor Lui, ca Sfint este. Moisi ?i

Aaron, printre preopi Lui §i Samuel , printre cei ce invocau numele Lui.

Ei invocau pe Domnul, zice Scriptura, iar El ii auzea. In stilp de nor le-a

vorbit lor; ei au pazit marturiile Lui si porunca pe care le-a dat-o. Doamne,
Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat; Dumnezeule, Tu le-ai fost binevoitor

$i ai razbunat toate faptele lor. lnal$a$i pe Domnul Dumnezeul nostru §i va

inchinafi in muntele eel sfint al Lui, ca Sfint este Dumnezeul nostru".

XXXVIII.

Dar Tryfon a zis:

— O, omule ! bine era sa ne fi lasat convin^i de dascalii care au legiuit

ca sa nu vorbim cu nimeni dintre voi si nici sa nu fi luat parte la discu^ia

aceasta cu tine
3 7

'
. Caci tu vorbe§ti multe lucruri blasfematorii, pretinzind

sa ne convingi ca Acest om rastignit a fost laolalta cu Moisi si cu Aaron sj ca

a vorbit cu ei in stilp de nour, iar apoi, devenind om, a fost rastignit si ca

S-a inaljat la cer sj iara§i va sa vina pe pamint si ca trebuie sa I ne inchinam

Lui.

370. Ps. 46,5-9.
371. Interdic^ia ca iudeii sa ia parte la discu^ii in contradictoriu cu cre?tinii exista,

dar, dupa cite pare, ea nu era riguros respectata. Autorul A. H. Goldfahn in lucrarea sa

„Justin Matyr und die Agada", aparuta in 1873 in periodicul ,,Monatschrift fur

Geschichte und Wissenschaft des Judenturns", ne infa^ijeaza cazul lui Rabbi Eliezer Ben
Hyrkanos, care pentru faptul ca frecventa prea staruitor pe crestini, a fost pe punctul sa

sufere martiriul din partea coreligionarilor lui.
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Eu insa i-am raspuns:

— Stiu ca, dupa cum a spus Cuvintul lui Dumnezeu, In^elepciunea

aceasta mare a Creatorului tuturor si a Atotjiitorului Dumnezeu s-a ascuns

de la voi372 . Din cauza aceasta, miscat de compatimire fa{a de voi, ma zbat

din toate puterile, ca sa va. fac sa in^elege^i invajaturile noastre, care vi se

par ciudate, iar, daca nu, eel pu^in sa fiu, eu singur, nevinovat in

ziua judeca^ii. Si acum auzi^i si alte cuvinte, care se par a fi si mai ciudate.

Nu va tulburafi, insa, ci dimpotriva, facindu-va niste ascultatori si mai

zelosi, starui^i in cercetarea voastra, disprejuind tradi^ia dascalilor vostri,

ca unii care sint dovedi^i ca nu pot sa in^eleaga cele spuse de Dumnezeu prin

Duhul Sfint sj, ceva mai mult, alegeji a invaja aceleasi lucruri ca si noi.

Astfel, in psalmul al patruzeci si patrulea s-a zis deopotriva despre Hristos,

acestea: „Inima mea a raspuns cuvint bun. Eu spun lucrurile mele imparatu-

lui. Limba mea este trestia scriitorului care scrie foarte ascu^it. Frumos esti la

mfa^isare inaintea fiilbr oamenilor. Varsatu-s-a harul intru buzele tale. Pentru

aceasta te-a binecuvintat Dumnezeu in veac. tncinge-ji sabia peste coapsa

ta, puternice, cu frumuse^ea si cu podoaba ta. Intinde, porne§te la drum cu

bine si impara{e§te, din cauza adevarului, a blinde^ii §i a drepta{ii. Si te va

conduce in chip minunat dreapta ta. Sage^ile tale sint ascu^ite, puternice, in

inima vrajmasilor imparatului, iar popoarele vor cadea la picioarele tale.

Scaunul Tau, Dumnezeule, in veacul veacului este toiag de indreptare,

toiagul impara^iei Tale. Iubit-ai dreptatea §i ai urit nelegiuirea. Pentru

aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeule, Dumnezeul Tau, cu untdelemnul

veseliei, inaintea tovarasilor Tai. Smirna, picaturi de mir §i scor^i§oara

din vesmintele Tale, din palate de Hides, cu care Te-au inveselit pe Tine

fiicele de imparaji, intru cinstea Ta. De fa{a a stat imparateasa, de-a dreapta

Ta, in haina aurita imbracata si preainfrumuse^ata. Asculta fiica si vezi §i

pleaca urechea ta: uita de poporul tau §i de casa tatalui tau, iar imparatul

va pofti frumuse^ea ta, caci EI este Domnul tau §i Lui I se vor inchina to{i.

Si fiica Tirului cu daruri. Boga^ii poporului se vor ruga inaintea fe^ei Tale.

Toata slava fiicei imparatului este inauntru, imbracata in {esaturi de aur si

preainfrumuse^ata. Se vor aduce imparatului fecioare dupa ea. Cele de

aproape ale ei se vor aduce Tie. Se vor aduce intru bucurie si veselie §i vor

fi duse in templul imparatului. In locul parin^ilor Tai s-au nascut fiii Tai:

pe acestia ii vei pune conducatori peste tot pamintul. Aduce-mi-voi aminte

de numele Tau in tot neamul si neamul. Pentru aceasta popoare se vor

marturisi {ie in veac §i in veacul veacului" 373
.

372. Comp. Is. 29, 14; I Cor. 1,19-22:2,7.
373. P« 44373. Ps. 44.
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XXXIX.

Tot despre invdfdturile alianfei celei vechi. Nu este nimic de mirare,

am adaugat apoi, daca voi ne uriji pe noi, fiindca in^elegem aceasta s. i va

dam pe fa$a gindurile voastre, ie§ite intotdeauna dintr-o inima invirtosata.

Caci si Hie, intervenind la Dumnezeu pentru voi, a zis astfel: „Doamne, ei au

ucis pe profe^ii Tai §i au rasturnat jertfelnicele Tale. Numai eu am mai

ramas, dar ei cauta $i sufletul meu". Si i s-a raspuns lui: „Iata, mai am
sapte mii de barba^i, care nu §i-au incovoiat genunchiul lui Baal" 374

. Deci,

dupa cum atunci Dumnezeu nu a adus urgia asupra lor, din cauza celor sapte

mii, tot astfel nici acum nu a adus inca si nu aduce judecatalui asupra lor3
7S

,

cunoscind ca sint unii, care veni^i zi de zi la cunostin^a numelui Hristosului

Sau, parasesc Galea ratacirii, capatindu-si, in felul acesta, fiecare darurile

lui, dupa vrednicia lor si luminindu-se376 prin numele acestui Hristos: caci

unul ia duhul intelepciunii, altul pe acela al tariei, altul pe al vindecarii,

altul al cunoa§terii de mai-nainte, altul al invataturii, iar altul al temerii de
Dumnezeu377 .

La acestea, Tryfon mi-a zis

:

— Vreau sa te fac sa. stii ca, spunind acestea vorbe§ti doar niste simple

nebunii.

Dar eu i-am raspuns:

— Asculta, omule ! nici nu sint nebun378 si nici nu vorbesc prostii.

Caci s-a profe^it ca, dupa inal^area lui Hristos la cer, El ne va opri de la

ratacire si ne va da daruri. Cuvintele profe^iei sint acestea: „E1 S-a ridicat

in inalfime sj a robit robia §i a dat oamenilor daruri" 379
. Deci, noi, cei care

am primit daruri de la Hristos, Cel ce S-a ridicat m inaljime, va dovedim pe

voi, care va stifi injelepti intru voi §i in ochii vo§tri380 din cuvintele

profetice, ca sinte^i prosti, §i ca unii care cinsti^i numai cu buzele pe Dum-
nezeu si pe Hristosul Lui. Noi, insa, care sintem instruifi in tot adevarul,

374.III Rep 19, 10-18; Rom. 11,2-4.

375. Pentru sfintul Iustin, care, potrivit tradifiei apostolice, astepta ca iminenta cea
de a doua venire a Domnului, constituia o problema intirzierea ei (Vezi Dialog. XXVIII,
2). Solufia pe care o da aici a mai mentionat-o inca de trei ori in Apolog. I, XXVIII, 2;
XLV, 1 si in Apolog. II, VII, 1. El gindea ca cea de a doua parusie intirzie, pentru ca sa

se poata converti la crestinism si oamenii care nu se nascusera inca.

376. Aici, termenul „luminindu-se" este echivalent cu acela de ,,botezindu-se".

377. Is. 11, 2; I Cor. 12, 7-10. Aceste daruri ale Duhului Sfint sint tratate mai pe
larg in Dialog, capit. LXXXVII.

378. Fapte, 26, 25.

379. Ps. 67, 18; Ef. 4, 8.

380. Cf. Is. 29, 13.



SFINTUL IUSTIN, DIALOGUL CU IUDEUL TRIFON 135

II cinstim si in fapte si in cunostin^a si in inima381 , pina la moarte. Voi,

poate, si din cauza aceasta sovai^i sa marturisi^i ca Acesta este Hristosul,

dupa cum dovedesc Scripturile si lucrurile care se vad si care se intimpla

intru numele Lui382
,
pentru ca sa nu fi{i prigoni^i de conducatori, care nu

vor inceta
383

, mina{i de duhul eel rau si ratacitor al sarpelui, de a ucide cu

fapta si de a prigoni pe cei ce marturisesc numele lui Hristos, pina ce Hristos

va veni iarasi si-i va nimici pe to^i si va rasplati fiecaruia dupa merit.

Dar Tryfon a zis:

— Da-ne acum dovada ca acesta, despre care zici ca a fost rastignit si ca

s-a inal^at la cer, este Hristosul lui Dumnezeu. Caci, faptul ca Hristos este

patimitor si ca astfel este aratat de Scripturi si ca iarasi va veni cu slava

si ca va lua impara^ia vesnica a tuturor neamurilor, si orice alta impara^ie

i se va supune lui, s-a dovedit in deajuns din Seripturile aratate mai inainte

de tine. Dovedeste, deci, ca lucrul acesta asa este.

Atunci eu i-am raspuns:

— S-a dovedit lucrul acesta, o, voi, oameni, pentru cei ce au urechi de

auzit, chiar si din cele marturisite pina acum de catre voi insiva. Dar, pentru

ca sa nu socoti^i cum ca m-as gasi in impas, si ca n-as putea sa va aduc

dovezi in sensul in care voi pretindeji, voi face, asa cum v-am fagaduit,

lucrul acesta, la locul cuvenit. Acum insa, voi reveni la sirul cuvintelor pe

care vi le-am vorbit mai inainte.

XL.

Astfel, taina mielului pe care a poruncit Dumnezeu ca sa-1 jertfi^i de

paste, era o imagine a lui Hristos, cu singele Caruia, dupa cuvintul credin^ei

in El, se ung casele lor
384

, adica voi insiva, care crede^i in El. Caci pute^i

cu to{ii sa intelegep, ca Adam, creatura pe care a creat-o Dumnezeu, a fost

casa a suflarii lui Dumnezeu385 . Cum ca si aceasta porunca era, insa,

trecatoare, va voi dovedi acum. Dumnezeu nu ingaduie ca sa se jertfeasca

mielul pascal nicaieri, decit numai pe locul in care s-a chemat numele Lui,

stiind ca vor veni zile, dupa patimirea lui Hristos, cind si locul Ierusalimului

se va da vrajmasilor vostri §i se va inceta, pur si simplu, de a se mai aduce

381. Cf. In. 8, 31-32; 16, 13.

382. ,
.Lucrurile care se vad" inseamna modul cum transpira inva^atura cre$tina

in via^a de toate zilele a credinciojilor; iar (lucrurile) „care se intimpla intru numele Lui",
minunile savirjite de crestini in numele lui Iisus Hristos.

383. Intrucit sfintul Iustin se gasea in a$teptarea celei de a doua parusii a Domnu-
lui, care socotea ca va avea loc sub imperiul roman, prigonitor al crestinilor, nu a pre-

vazut venirea la conducerea imperiului roman a imparatului Constantin eel Mare.
384. Ies. 2, 7-21.
385. Fac. 2, 7; I Cor. 3, 16.
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orice ofranda386 . §i porunca de a fi consumat tot mielul acela era un simbol

al patimirii crucii, prin care Hristos avea sa patimeasca. Caci mielul, atunci

cind se frige
387

, se a$eaza tot in felul crucii. Intr-adevar, o suli^a dreapta

se trece din parrile cele de jos pina la cap si alta, iarasi, pe la spate, de care

se atirna si labele mielului. De altfel, poruncind ca cei doi {api care se

aduceau in post388 , dintre care unul era trimis ca ispasire, iar altul se aducea

ca ofranda, sa fie de asemenea si aceasta o vestire a celor doua veniri ale lui

Hristos: una, in care batrinii poporului vostru si preorii L-au trimis ca pe

o ispasire, punind miinile pe El si omorindu-L, iar cea de a doua venire a

Lui, cind, in acelasi loc al Ierusalimului, II ve^i cunoaste, pe eel necinstit de

voi. Caci El a fost ofranda pentru tori pacatosii, care vor voi sa se pocaiasca

si care postesc postul acela pe care-1 arata Isaia, rupind lan^urile contractelor

siluitoare si pazind toate celelalte, aratate deopotriva de el
389

,
pe care eu

insumi vi le-am istorisit, lucruri pe care le savirsesc cei ce cred in Hristos.

$i stiri destul de bine, ca, jertfa aceea a ^apilor care a fost poruncita sa se

aduca in ziua postului, nu era de asemenea ingaduita nicaieri, decit numai

la Ierusalim.

XLI.

De alta parte si ofranda de floare de faina, o, voi, barbari, care fusese

poruncita sa fie adusa de catre cei care se cura^au de lepra390 , era o prein-

chipuire a piinii euharistice, pe care Iisus Hristos, Domnul nostru, ne-a dat-o

ca sa o aducem391 , in amintirea patimirii pe care a rabdat-o El pentru

oameni, ale caror suflete ' sint curate acum de toata rautatea, pentru ca,

pe de o parte, sa mul^umim lui Dumnezeu pentru ca a creat lumea cu tot

ceea ce este in ea, pentru om, precum §i pentru ca noi am fost eliberari de

rautatea in care am fost si ca puterile si stapinirile au fost nimicite, cu o

nimicire desavirsita, prin Cei ce a devenit patimitor, dupa voin^a Lui. Astfel,

Dumnezeu zice despre jertfele oferite de voi atunci, dupa cum am spus,

prin Maleahi, unul dintre cei doisprezece: ,,Nu e voia Mea la voi, zice

Domnul si jertfele voastre nu le voi primi din miinile voastre; caci de la

rasaritul, pina la apusul soarelui, numele Meu a fost slavit intru neamuri

386. De la ruina Ierusalimului $i a templului de acolo, sfintul Iustin ajunge la

concluzia ca Legea Vechiului Testament isi indeplinise misiunea si nu mai avea nici un
rost. Tertulian, Eusebiu si al|ii reiau ideea aceasta, care devine apoi un argument
traditional.

387. In timp ce,,de obicei, Hristos este comparat cu mielul junghiat, sfintul Iustin,

cu mai multa precizie, D compara cu mielul de Paste, pus la frigare.

388. Lev. 16, 5 urm.
389. Is. 58,5-7.
390. Lev. 14, 10.

391.1 Cor. ll,24;Lc. 22, 19.
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si in tot locul se ofera tamiiere numelui Meu si jertfa curata. Ca mare

este numele Meu intru neamuri, zice Domnul, iar voi il profanaji" 392
.

Despre jertfele oferite de noi, neamurile, in tot locul Lui, adica despre piinea

euharistiei si despre paharul de asemenea al euharistiei, Domnul prezice,

atunci cind spune ca numele Lui „este slavit de noi si profanat de voi".

In ce priveste porunca circumciziunii, care cere ca cei nascufi, in gene-

re, sa fie circumcisi in ziua a opta393 , si aceasta era o preinchipuire a

adevaratei circumciziuni, cu care ne-am circumcis de ratacire si rautate,

prin Cel ce a inviat din morfi, intr-una a simbetelor, Iisus Hristos, Domnul
nostru. Iar ,,una a simbetelor", raminind intotdeauna cea dintii dintre

toate zilele, socotita, iara si, dupa numarul tuturor zilelor saptaminii,

se numeste a opta394 si ramine intiia.

XLII.

Dar §i cele douasprezece clopo{ele39s , care erau prinse de mantia

arhiereului, dupa cum era tradi^ia, erau un simbol al celor doisprezece

apostoli, care au fost prin§i de puterea vesnicului Preot Hristos si la glasul

carora tot pamintul s-a umplut de slava §i harul lui Dumnezeu sj ale

Hristosului Lui. Pentru care motiv, §i David zice: „In tot pamintul a ie§it

vestirea lor si pina la marginile lumii, cuvintele lor" 396
. Dealtfel §i Isaia, ca

din partea apostolilor care zic lui Hristos, ca oamenii nu cred auzului lor,

ci puterii Celui ce i-a trimis pe ei, zice astfel: „Doamne, cine a crezut auzului

nostru §i braful Domnului cui s-a descoperit ? Noi am vestit inaintea Lui

intocmai ca inaintea unui copil, ca o radacina, intr-un pamint insetat" 397

si celelalte ale profejiei, pe care le-am aratat mai inainte. Iju: faptul ca spune

ca din partea multora cuvintele: „Noi am vestit inaintea Lui" §i adauga

„intocm£ii ca inaintea unui copil", arata ca cei rai, supunindu-se, au slujit

la porunca Lui si ca to^i s-au facut intocmai ca un copil. Acest lucru se

poate vedea si cu privire la trup, caci de§i innumara mai multe madulare,

toate, laolalta sint ?i se numesc un singur trup, dupa cum §i comuniunea

§i adunarea oamenilor, cu toate ca reprezinta mai mulfi oameni in ceea

392. Mai. 1, 10-12. In Didahii XIV, 3 versetele 11 ?i 14 din capit. 1 Maleahi sint

apropiate si aplicate la euharistie.

393. Fac. 17, 1-14.
394. Este vorba despre taina pe care o includea in sine ziua a opta si pe care o

explica mai pe larg in Dialog. XXIV, 1

.

395. Despre cele „douasprezece clopctele, care erau prinse pe mantia arhiereului",

nu gasim nici o men^iune nicaieri. §tim de altminteri ca la vermintul marelui preot
se gaseau, in schimb, douasprezece pietre. Clopofelele simbolizeaza, in orice caz,mai bine
decit pietrele, glasul apostolilor, care a rasunat in lume.

396. Ps. 18,4.
397. Is. 53,1-2.
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ce priveste numarul, se numeste ca si cum ar fi un singur lucru si, ca si

cum ar fi un singur lucru i se adreseaza cineva398 . §i in genere toate celelal-

te, o, voi, barba^i, cele invajate de catre Moisi, infajisindu-vi-le una cite

una, pot sa va dovedesc ca sint preinchipuiri, simboluri si vestiri despre cele

ce aveau sa se intimple lui Hristos, despre cei ce erau cunoscu^i de mai

inainte ca vor crede in El si despre cele ce aveau sa fie facute, deopotriva

de catre Hristos insusi. Dar, deoarece imi par indeajuns si cele pe care vi

le-am infaUsat pina acum, lasindu-le pe acestea la o parte, revin acum la

ordinea discu^iunii noastre.

XLIII.

Nafterea din Fecioara. Deci, dupa cum de la Abraam a inceput circum-

ciziunea si de la Moisi au inceput: sabatul, jertfele, ofrandele si sarbatorile

si s-a dovedit ca acestea au fost orinduite din cauza invirtosarii inimii

poporului vostru, tot astfel acestea trebuiau sa inceteze, dupa voia Tatalui,

in Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel nascut prin Fecioara cea din neamul lui

Abraam si din tribul lui Iuda si David, Care a fost propovaduit ca va veni

lege vesnica399 si alian{a noua400 pentru toata lumea, dupa cum arata

profejiile infa{isate mai inainte. §i noi, care prin Aceasta am venit la Dumne-
zeu, n-am luat circumciziunea aceasta trupeasca, ci pe cea duhovniceasca401

,

pe care au pazit-o Enoch si cei asemenea cu el. §i am luat-o prin botez,

din cauza milei celei de la Dumnezeu, pentru ca am fost pacatosi si tuturor

le este cu putinf a sa o primeasca in felul acesta. Dar acum a venit vremea ca

sa ma grabesc a vorbi despre taina nasterii Aceluia. Despre neamul lui

Hristos insusi, ca este nespus oamenilor, Isaia a spus asa cum am aratat si

mai inainte: „Iara neamul lui cine-1 va spune ? Ca se ia de pe pamint via^a

Lui; din cauza nedreptafilor poporului a fost dus la moarte" 402
. Deci,

neamul Acestuia, care avea sa moara, pentru ca „cu rana Lui sa ne vindecam

noi", oamenii pacatosi, este nespus si Duhul eel profetic ne-a aratat aceasta.

Ceva mai mult: pentru ca oamenii care cred in El sa poata cunoaste felul

in care S-a nascut El in lume, prin acelasi Isaia Duhul eel profetic a profe^it

cum avea sa fie, in modul acesta: „§i a adaugat Domnul vorbind lui Ahaz,

zicind: Cere \ie un semn de la Domnul Dumnezeul tau, in adincime, sau

in inal^ime". $i a zis Ahaz: „N-am sa cer si nici n-am sa ispitesc pe

Domnul". §i a zis Isaia: „AscuIta, deci, casa lui David. Oare pu^in lucru este

398. 1 Cor. 12, 12.

399. Is. 2, 3;51,4;Mih. 4, 2.

400. Ier. 31, 31; Is. 54, 3.

401. Col. 2, 11-12.
402. Is. 53,8.
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voua ca sa cautafi cearta oamenilor ? Cum, atunci, cautari cearta Domnu-
lui ? Pentru aceasta, Domnul insusi va va da voua un semn. lata, Fecioara

in pintece va lua si va naste fiu si veri numi numele lui Emmanuel. EI va

minca unt si miere si, mai inainte de a cunoaste si de a prefera raul, va alege

binele. Caci copilul, mai inainte ca sa cunoasca raul, sau binele, nu va rine

socoteala de cele rele, pentru a alege binele. Fiindca mai inainte ca copilul

sa cunoasca a chema pe tatal, sau pe mama sa, va lua puterea Damascului

si prazile Samariei, in fa^a imparatului Asirienilor. §i pamintul va fi cuprins,

pamintul acesta pe care tu-1 vei suporta cu greutate inaintea celor doi

impara^i. Dar Dumnezeu va aduce asupra ta, asupra poporului tau si asupra

casei tatalui tau zile cum n-au venit nicidecum asupra ta, din ziua in care

Efraim a luat de la Iuda pe imparatul Asirienilor" 403
. Cum ca in neamul

lui Avraam, eel dupa trup nu s-a nascut si nimeni nu se zice ca este nascut

dintr-o fecioara, decit numai acest Hristos al nostru, acesta este un lucru

lamurit tuturor. Dar, deoarece voi si dascalii vostri indr&zniri sa zicefi

ca in profejia lui Isaia nu s-a zis nicidecum: „Iata Fecioara in pintece va

lua", ci: „Iata tinara in pintece va lua si va naste fiu" si explicari profe^ia

aceasta ca referindu-se la Ezechia, care a fost imparatul vostru, ma voi

incerca sa explic si aici, pe scurt, lucrul acesta, care se va intoarce tot impo-

triva voastra si sa va dovedesc cum ca cuvintele acestea s-au zis cu privire

la Acela pe care noi II marturisim ca fund Hristos.

XLIV

Tot despre invdfdturile Alianfei celei vechi. In felul acesta ma voi

gasi cu totul nevinovat fa{a de voi daca ma voi sili, cu argumentele mele,

sa va conving. Daca insa voi veri ramine cu inima impietrita, sau ve^i fi

slabi la cuget, de frica mor^ii, care le este menita crestinilor si nu ve^i voi

sa trece^i de partea adevarului, va veri arata doar voi singuri vinovari-

Astfel, voi va inselari pe voi insiva atunci cind socotiri ca, fiind samin-

\2l dupa trup a lui Avraam404 , ve{i mosteni intru totul bunurile care s-au

vestit ca se vor da de Dumnezeu, prin Hristos. "Cad nimeni nu va putea lua

nimic din acelea, decit numai aceia care se vor asemana, intru totul, in ceea

ce priveste cugetul, cu credinja lui Avraam si care vor cunoaste toate tainele,

cu alte cuvinte, ca o porunca a fost data spre evlavie si savirsirea dreptatii,

iar ca o alta porunca si o alta fapta s-a dat, de asemenea, sau cu privire la

taina lui Hristos, sau din cauza invirtosarii inimii poporului vostru. Astfel

stau lucrurile, vorbind despre aceasta, la Iezechiel, caci Dumnezeu a zis:

403.1s. 17,10-16;8,4;7, 16-17.
404. Rom. 9, 7;Mt. 3, 9; Lc. 3, 8.
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,,Daca Noe, Iacov si Daniel vor cere fii, sau fiice, nu li se va da lor" 405
.

Iar, la Isaia, cu privire la aceleasi lucruri, a zis astfel: „Zis-a Domnul, Dumne-

zeu: $i vor iesi si vor vedea membrele oamenilor calcatori de lege; caci

viermele lor nu se va sfirsi si focul lor nu se va stinge si vor fi spre vedere

inaintea a tot trupul" 406
. Deci, alungind din sufletele voastre nadejdea

aceasta, ar trebui sa va ingriji^i a cunoaste care este calea prin care vi se va

face voua iertarea pacatelor voastre si prin care ve{i putea dobindi nadejdea

mostenirii bunurilor celor vestite. Iar aceasta nu este alta, decit sa cunoasteji

pe acest Hristos si sa va mibaia^i cu baia aceea, vestita prin Isaia
407

,
pentru

iertarea pacatelor, traind, mai departe, fara de pacat408 .

XLV.
La acestea Tryfon a zis:

— Cu toate ca mi se pare ca ar trebui sa ma ocup de cuvintele acestea,

de care-mi spui ca este necesar a fi cercetate, totusi, chestiunea pe care

voiesc sa o pun eu acum, fiind mai urgenta, ingaduie-mi sa vorbesc eu mai

intii.

§i eu i-am zis:

— Intreaba orice voiesti, dupa cum ip vine in minte, caci dupa intreba-

rile tale si dupa raspunsurile mele, ma voi incerca sa reiau cuvintele mele si

sa le desavirsesc.

Iar Tryfon a zis:

— Spune-mi deci: cei care au trait dupa Legea cea instituita prin Moisi,

vor trai, la invierea mor^ilor, la fel cu Iacov, cu Enoch si cu Noe, sau nu ?

$i eu i-am raspuns:

— Atunci cind {i-am amintit, o, omule, cele graite de Iezechiel ca: ,,chiar

daca Noe, Daniel si Iacov vor cere fii si fiice, nu li se va da lor, ci fiecare,

negresit, se va mintui dupa dreptatea lui" 409
, am spus ca si cei care au trait

dupa legea lui Moisi, deopotriva, se vor mintui. Caci si in Legea lui Moisi

s-a prescris ca cei ce se supun acestei legi, sa savirseasca cele ce sint de la

natura bune, cuvioase si drepte si s-a scris deopotriva, ca cele ce faceau cei

de sub Lege, erau poruncite din cauza invirtosarii inimii poporului. Fiindca

cei ce au savirsit bunurile cele vesnice, care sint astfel in chip general si de

la natura, sint bineplacu{i lui Dumnezeu si ei vor fi mintui^i prin acest

405. Iez. 14, 20.

406. Is. 66, 23-24.
407. Is. 1, 46.

408. Sfintul Iustin puncteaza aici condi^iile mintuirii, adica ale participarii la

mostenirea lui Hristos. Acestea sint: credin^a in Hristos, botezul si via^a fara de pacat
(A se vedea: Dialog. VIII, 2; XCV, 3; CXXXVIII, 3 ^iApolog. I, capit. LXI si LXVI, 1).

409. Iez. 14, 20. 14.
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Hristos410 , la inviere, deopotriva cu drepjii Noe, Enoch si Iacov, care au

fost mai inainte de ei si cu atyii, care vor mai fi fost dimpreuna cu cei care

cunosc pe acest Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, pe El, Care a fost mai inainte

de luceafar411 si mai inainte de luna412 si Care a binevoit, intrupindu-Se,

sa Se nasca din aceasta Fecioara din neamul lui David, pentru ca prin

iconomia aceasta413 , sarpele eel plin de viclesug de la inceput si ingerii care

s-au asemanat lui sa fie nimiciji414 si moartea sa fie disprejuita si ca la

cea de a doua venire a lui Hristos insusi, sa inceteze cu desavirsire, pentru

cei care au crezut in El si au trait intr-un chip bineplacut Lui si ca apoi sa

nu mai existe, iar atunci cind unii vor fi trimisi ca sa fie pedepsi^i la judecata

si la condamnarea focului celui neincetat, ceilal^i sa fie laolalta in nepati-

mire, in nestricaciune, in lipsa de durere sj in nemurire4 *
s

.

XLVI.

Dar, daca unii voiesc si acum sa traiasca pazind cele prescrise prin

Moisi si crezind in acest Iisus rastignit, cunoscind ca El este Hristosul lui

Dumnezeu, ca Lui I s-a dat sa judece pe to{i, in genere, si ca a Lui este

impara^ia cea vesnica416 , pot, oare, si acestia sa se mintuiasca ?

La acestea, eu i-am raspuns, iarasi:

— Sa judecam impreuna si acest lucru, daca mai este cu putin^a

acum, sa pazim toate cele prescrise de Moisi.

Dar acela a zis:

— Nu, pentru ca cunoastem ca, asa cum ai spus tu insusi mai inainte,

nici mielul pascal nu mai este cu putin^a sa fie jertfit in alt loc si nici {apii,

care fusesera porunci^i sa fie oferi^i in post, dupa cum, in genere, nici

celelalte jertfe.

Fa^a de acestea, eu am adaugat:

— Atunci, ma rog, ce este cu putinja sa mai fie pazit ? Spune tu. Caci

singur te vei convinge, ca chiar daca cineva nu pazeste indreptarile cele

vesnice, sau nu le pune in fapta, poate, in genere, sa se mintuiasca.

410. Alaturi de drep^ii din rindurile iudeilor, sfintul Iustin, in Apolog. I, capit.
XLVI, 1—4, ajeaza pe drep^ii na^iunilor, Socrate ?i Heraclit la elleni, care vor fi mintui^i,
pentru ca au trait dupa legile cele vejnice, potrivit Cuvintului.

411. Ps. 109,3.
412. Ps. 71,5.
413. Cuvintul ..iconomie", pe care sfintul Iustin il foloseste numai in Dialog.

inseamna realizarea intru totul sau numai in parte a planului lui Dumnezeu cu privire la

oameni si, in primul rind, Intruparea §i Rascumpararea.
414. I In. 3,8.
415. Comp. Apoc. 21, 4.

416. Cf. Dan. 7, 26-27.
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Dar el a zis:

— Mai ramine pazirea sabatului, circumciziunea sj pazirea lunilor,

ablu^iunile, daca te-ai atins de ceva din cele oprite de Moisi, sau dupa

relapunile sexuale.

Atunci, eu i-am zis:

— Dar Avraam, Isaac, Iacov, Noe, Iov si alfii care vor mai fi fost mai

inainte, sau dupa acestia, deopotriva de drepji si apoi si Sarra, femeia lui

Avraam, Rebeca, femeia lui Isaac, Rachela, aceea a lui Iacov, Lia si toate

celelalte de felul lor, pina la mama lui Moisi „servitorul eel credincios" 4 J 7
,

care n-au pazit nimic din toate acestea, ce crede^i voi: s-au mintuit ?

Tryfon a raspuns

:

— Dar Avraam si cu cei de dupa dinsul, nu s-aii circumcis ?

Eu am zis:

— Jj>tiu ca Avraam si cei de dupa el s-au circumcis. Pentru care motiv

li s-a dat lor circumciderea, am spus-o de mai multe ori in cele de mai inainte

;

iar daca cele spuse nu va satisfac, sa cercetam iarasi chestiunea aceasta.

Cum ca, insa, pina la Moisi, nici un drept, in genere, n-a pazit nimic din

toate acestea despre care vorbim si ca nici nu a luat porunca sa le pazeasca,

afara de inceputul circumciziunii, pe care 1-au luat de la Avraam, voi o sti^i

destul de bine.

Tryfon a zis

:

— Jjitim si marturisim ca ei s-au mintuit.

Dar eu am continuat:

— Gindi^i-va ca Dumnezeu v-a poruncit prin Moisi toate poruncile

de felul acesta, din cauza invirto§arii inimii voastre, pentru ca, prin multe

astfel de porunci, sa ave^i pe Dumnezeu intotdeauna inaintea ochilor vo§tri

§i sa nu incepe^i nici sa nedrepta^i^i nici sa va departa^i de credinja in El.

El a poruncit sa va imbracaji cu haina voastra rosie4 ' 8
,
pentru ca, prin

aceasta, sa nu va cuprinda uitarea de Dumnezeu si a poruncit ca sa va

incingep cu filacteriul, care are scrise unele litere pe niste membrane foarte

fine, sj care in^elegem totdeauna ca sint sfinte
4 ' 9

, indemnindu-va si cu

aceasta, ca sa avep intotdeauna amintirea lui Dumnezeu si totodata cerceta-

rea Lui intru inimile voastre. Caci voi nu ave^i nici macar o scurta ^inere de

minte pentru respectul pe care-1 datora^i lui Dumnezeu, si nici macar in felul

acesta nu v-a^i convins a nu mai fi idololatri. Caci sub Hie, aratind numarul

celor ce nu si-au incovoiat genunchiul lui Baal, a zis ca erau sapte mii cu

417. Num. 12, 7;Evr. 3,2. 5.

418. Num. 15,37 urm.
419. Ie 5 . 13,9-16;Deut. 6,8; 11, 18.
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numarul420 , iar la Isaia va mustra deoarece chiar si copiii vostri au adus

jertfa idolilor
421

. Noi, insa, pentru ca sa nu mai jertfim celor ce am jertfit

mai inainte, suferim cele mai de pe urma pedepse si ne bucuram, atunci cind

sintem ucisi, crezind ca Dumnezeu ne va invia prin Hristosul Lui si ne va

face nestricaciosi, nepatimitori si nemuritori. Cunoastem, deci, ca cele

poruncite pentru invirtosarea inimii poporului vostru n-au contribuit cu

nimic la savirsirea drepta^ii de catre voi si la pietatea voastra.

XLVII.

Dar Tryfon a zis din nour

— Dar daca cineva, stiind ca astfel stau lucrurile, cu alte cuvinte,

cunoscind ca Acesta este Hristosul, va crede si se va increde in El, dar va voi

sa pazeasca si prescrip^iunile Legii, se va mintui ?

La acestea eu i-am raspuns:

— Dupa cite imi pare mie, o Tryfon, unul ca acesta se va mintui, daca

nu se va stradui sa convinga si pe al{ii dintre cei circumcisi de la ratacire,

prin Hristos, ca sa pazeasca aceleasi lucruri pe care le pazeste el, zicind ca

ei nu se vor mintui, daca nu vor pazi acestea, ceea ce si tu ai facut la

inceputul discu^iei noastre, declarind ca eu nu ma voi mintui, daca nu voi

pazi acestea.

Dar el a zis:

— Pentru ce ai spus: „dupa cite imi pare mie, unul ca acestia se va

mintui" ? Nu cumva exist! si dintre aceia care zic ca unii ca acestia nu se

vor mintui ?

— Sint, i-am raspuns eu, o Tryfon, iar acestia nu indraznesc nici sa ia

parte la discu^ie si nici sa locuiasca in acelasi camin cu unii ca acestia.

Eu insa nu sint de parere cu ei. Dar daca ei, din cauza slabiciunii cugetului

lor, odata cu nadajduirea in acest Hristos voiesc sa mai pazeasca si tot ce

mai pot acum din cele ale lui Moisi, care injelegem ca au fost instituite din

cauza invirtosarii inimii poporului si sa pazeasca totodata atit practicile

religioase vesnice cit si respectul pe care-1 datoreaza lui Dumnezeu de la

natura si vor in^elege sa traiasca impreuna cu crestinii si credinciosii,

dupa cum am spus mai inainte, necautind sa-i convinga nici sa se circumcida

la fel cu ei, nici sa pazeasca sabatul, nici altele de felul acesta — declar ca pe

unii ca acestia trebuie sa-i primim cu brajele deschise si sa comunicam
unii cu al^ii, ca unii care sintem din acelasi pintece si ca unii care sintem

frap. Daca insa, cei din neamul vostru, o Tryfon, care zic ca cred in Hristos,

420. Comp. Rom. 11, 4; III Regi 19, 18.
421.1s. 57, 4-5.
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vor sili pe toate caile pe aceia dintre neamuri, care au crezut in acest Hristos

sa traiasca dupa Legea instituita de Moisi, sau vor cauta sa nu comunice cu

unii ca acestia care prefera o astfel de purtare, facind si eu la fel cu ei, pe

unii ca acestia nu-i accept. Cei care se lasa convinsi de unii ca aces tia, pentru

trairea cea dupa lege si care totodata pastreaza marturisirea in Hristosul

lui Dumnezeu, admit ca pot fi mintui^i. Afirm, insa, ca aceia care marturi-

sesc si cunosc ca Acesta este Hristos si care, din vreo cauza oarecare, incep sa

traiasca dupa Lege, schimbindu-si mai departe felul de via^a si tagaduiesc

apoi ca Acesta este Hristos, fara sa se pocaiasca inainte de moarte, nu se pot

nicidecum mintui. Tot astfel, afirm ca aceia din saminfa lui Avraam, care

traiesc dupa Lege si care nu cred in Hristos mai inainte de moarte, nu se

vor mintui. Cu atit mai mult nu se vor mintui cei care, in sinagogi au anate-

matizat si anatematizeaza pe cei care cred in acest Hristos si care fac totul

pentru ca sa se mintuiasca si sa scape de pedeapsa focului. Caci bunatatea

si iubirea de oameni a lui Dumnezeu422 si nemasurarea boga^iei Lui,

socoteste pe eel ce se pocaieste de pacate, dupa cum se spune la

Iezechiel
423 ca drept si fara de pacat, dupa cum si pe eel care trece de la

savirsirea dreptajii si de la pietate, la nedreptate sau ateism il cunoaste ca

pacatos, nedrept si impios. Pentru aceasta si Domnul nostru Iisus Hristos

a zis: „In cele in care va voi surprinde, intr-acelea va voi judeca" 424
.

XLVIII.

Existenpa lui Hristos mai inainte de veacuri. Mai departe, Tryfon a zis:

— Am ascultat ce gindesti asupra acestor lucruri. Deci, reluind discufia

de acolo de unde ai lasat-o, continua. Gasesc, insa, aici, un paradox, care nu

poate fi intru nimic dovedit. Ceva mai mult: atunci cind zici ca acest Hristos

a existat mai inainte, fiind Dumnezeu mai inainte de veacuri si ca apoi

S-a nascut si a ingaduit a fi om si ca El nu este un om dintr-un alt om, mi se

pare nu numai ca spui un paradox, ci o adevarata nebunie.

La acestea, eu i-am zis:

— §tiu ca cuvintul acesta poate parea paradoxal, mai ales pentru cei

din neamul vostru, care nici nu voi^i sa injelegeti si nici nu voi^i sa savirsi^i

cele ale lui Dumnezeu, ci numai „pe cele ale dascalilor vostri", dupa cum
Insusi Dumnezeu striga

425
. O, Tryfon, am zis eu, nu este intru nimic mai

422. Cf. Tit 3, 4; Rom. 2, 4.

423. Iez. 32, 12-20.
424. Este un „logion" care circula pe vremea sfintului Iustin si pe care-1 gasim citat

si de Clement Alexandrinul, in lucrarea „Qui div. salv" XL (P.G. IX, 645). Acest „logion"
corespunde gindirii evanghelice de la Matei 24, 40—42 si 25, 13, si ofera o asemanare
deosebita cu Iezechiel 8,3,8, 24, 30; 24, 14; 33, 12—16, 20. Forma proverbiala a acestui

„logion", a inlesnit ca el sa fie considerat ca o expresie evanghelica.

425.1s. 29, 13.
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pu{in adevarat ca Acesta este Hristosul lui Dumnezeu, chiar daca eu n-as

putea dovedi ca El a existat mai inainte, ca Fiu al Creatorului tuturor,

fiind Dumnezeu si ca apoi S-a nascut om prin Fecioara. Cum, insa, este cu

totul dovedit, ca El este Hristosul lui Dumnezeu, oricare ar fi El, numai

daca nu voi dovedi ca a existat mai inainte si ca apoi S-a nascut om pati-

mitor, la fel cu noi, si a ingaduit, dupa voia Tatalui, sa aiba trup, numai

intr-aceasta privin^a ar fi drept a spune ca pot sa ratacesc. Nu ar fi drept

insa sa tagaduiesti ca El este Hristos pentru ca se arata ca om, nascut din

oameni §i daca se va dovedi ca a fost ales pentru a fi Hristos. Caci sint unii,

o prieteni, chiar din neamul nostra, care, marturisindu-L ca este Hristos,

declara ca a fost un om dintre oameni. Eu nu sint, insa, de parerea lor si

nici cei mai mulji dintre aceia care cred la fel cu mine, n-ar putea sa spuna

acest lucru. Caci noua ni s-a poruncit de catre Insusi Hristos, sa nu ne

lasam indupleca^i de invajaturile omenesti426 , ci numai de cele propova-

duite de catre ferici^ii profeji si invafate de El.

XLIX.
Despre Inainte-mergatorul Domnului. Dar Tryfon a zis:

— Mi se pare ca cei care spun ca El a fost om, ca a fost uns dupa
alegere si ca a fost Hristos, spun lucruri mai probabile decit voi, care spuneji

asa cum zici tu. Caci noi toji asteptam pe Hristos ca pe un om dintre

oameni si pe Hie, care va veni sa-L unga. Daca este adevarat ca Acesta este

Hristos, atunci trebuie sa se stie ca El a fost intra totul un om dintre oameni.

Cum, insa, nici Hie nu a venit, cred ca nici El nu a fost Hristos.

Fa{a de acestea, eu 1-am intrebat, iarasi:

— Oare nu graieste Cuvintul, prin Zaharia427 , ca Hie va veni mai
inainte de ziua cea mare si infricosata a Domnului ?

428

El a raspuns:

— Desigur.

— Deci, daca Cuvintul ne sileste sa marturisim ca s-a profejit ca vor

fi doua veniri ale lui Hristos: una, in care Se va arata patimitor, necinstit si

fara de chip429 , iar alta in care va veni slavit si judecator al tuturor430
,

dupa cum s-a aratat in mai multe rinduri, in cele spuse mai inainte, oare nu

trebuie sa in^elegem ca Cuvintul lui Dumnezeu a propovaduit ca Ilie va fi

426. Se pare ca sfintul Iustin are aici in vedere in mod deosebit pe ebioni^i, nijte

crejtini de neam iudaic, dar poate ca ji pe al^ii.

427. Referinfa aceasta este din Maleahi, iar nu din Zaharia. Este si aici o scapare

din vedere, ca la capit. XXIX, 2.

428. Mai. 4, 5.

429. Is. 53,.2—S.—

-

430. Dan. 7,26-27.
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un inainte-mergator al zilei celei infricosiitoare si mari, adica al celei de-a

doua veniri a Lui ?

— Negresit, a raspuns Tryfon.

— Deci si Domnul nostru ne-a aratat acelasi lucru in inva^aturile Lui,

zicind: „Va veni si Hie" 431
. §i noi stim ca lucrul acesta va fi atunci, cind

Domnul nostru Iisus Hristos va urma sa vina. intru slava. Propovaduitor al

celei dintii veniri a Lui a fost Duhul lui Dumnezeu, Care a fost si in Hie si

in loan432 , care a fost profet in neamul vostru, dupa care nu s-a mai aratat

la voi nici un alt profet. Acesta, stihd la riul Iordan, striga: „Eu va botez

cu apa, intru pocainja, va veni, insa, Cel mai puternic decit mine, a Carui

incalfaminte nu sint vrednic sa o {in. Acesta va va boteza in Duh Sfint si

foe. El va avea in mina Lui grebla si va cura^a aria Lui si va aduna griul

in hambar, iar paiele le va arde in focul eel nestins" 433
. §i chiar pe acest

profet, imparatul vostru Irod 1-a inchis ininchisoare, iar in vremea cind isi

sarbatorea ziua nasterii, nepoata acestui Irod, dansind in chip placut

inaintea lui, el i-a spus sa-i ceara orice ar voi. §i mama copilei a sfatuit-o

sa-i ceara capul lui loan, care era in inchisoare. §i cerindu-i-1 a trimis si a

poruncit sa-i aduca pe tava capul lui loan. Din cauza aceasta si Hristosul

nostru a spus atunci celor ce ziceau ca, mai inainte de Hristos trebuia sa vina

pe pamint Hie: ,,va veni si Hie si va restabili totul. Va zic chiar ca Hie a si

venit si nu 1-au cunoscut, si i-au facut lui cite au voit". §i este scris ca:

,,atunci au in^eles ucenicii ca le-a vorbit despre loan Botezatorul" 434
.

Dar Tryfon a zis:

— Mi se pare tot atit de paradoxal cind zici ca Duhul profetic al lui

Dumnezeu, Care a fost m Hie, a fost si in loan.

La acestea, am raspuns:

— Nu {i se pare, insa, ca s-a intimplat acelasi lucru si cu Iosua Navi,

care a urmat la conducerea poporului dupa Moisi, cind i s-a spus lui Moisi

sa-si puna miinile asupra lui Iosua435 , si cind Dumnezeu a adaugat: „$i Eu
voi pune asupra lui din Duhul care este in tine" ?

436
.

— Desigur, a raspuns el.

— Deci, am continuat eu, dupa cum atunci cind Moisi se gasea inca

printre oameni, Dumnezeu a trimis din Duhul care era in Moisi asupra lui

Iosua, tot asemenea Dumnezeu a fost in stare sa faca sa vina din Duhul

431. Mt. 17, 11.

432. Lc. 1, 17.

433. Mt. 3, ll-12;Lc. 3,16.
434. Mt. 16, 3-ll;Mc. 6,17-28;Lc. 3,20.
435. Num. 27, 18; Deut. 34, 9.

436. Num. 11, 17.
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lui Hie asupra lui loan, pentru ca, dupa. cum Hristos la prima venire S-a

aratat fara de slava, tot asemenea sa in^elegem ca §i prima venire a Duhului,

Care in Hie este intotdeauna curat, a fost ca si a lui Hristos, fara de slava.

Caci se spune ca: „Domnul a luptat cu Amalec, cu o mina ascunsa" 437

si nu ve$i tagadui citu$i de pu^in ca Amalec a cazut invins. Iar daca se zice

ca numai la venirea cea slavita a lui Hristos, Amalec va fi infrint, ce rost mai

are atunci cuvintul care zice: „Domnul a luptat cu Amalec, cu o mina

ascunsa" ? Pute^i, prin urmare, sa in^elege^i ca puterea cea ascunsa a lui

Dumnezeu a fost in Hristosul eel rastignit, de Care tremura §i demonii sj,

in general, toate puterile §i stapinirile pamintului.

L.

Dar Tryfon a zis

:

— Mi se pare ca din multele controverse pe care le-ai avut cu mul^i

§i care s-au purtat asupra tuturor chestiunilor, esti gata sa raspunzi la toate,

la care ai fi intrebat. Raspunde-mi, deci, mai intii cum po^i sa dovedeisti

ca exista si un alt Dumnezeu in afara de Creatorul tuturor ? Numai dupa

aceasta vei cauta sa dovedesti ca a ingaduit sa Se nasca prin Fecioara.

— Mai intii ingaduie-mi, i-am zis eu, sa-^i amintesc citeva cuvinte din

profe^ia lui Isaia, care s-au spus despre venirea, inaintea Domnului nostru

Iisus Hristos, a lui loan Botezatorul, care a fost sj profet.

— I^i ingadui, a zis acela.

— Cu privire la venirea mai inainte a lui loan, Isaia a prezis urmatoarele:

„$i a zis Ezechia catre Isaia: Bun este cuvintul Domnului, pe care 1-a vorbit:

sa fie pace si dreptate in zilele mele" 438
. iSi: „Mingiia$i poporul: preofi,

vorbi^i in inima Ierusalimului §i mingiiati-1, ca umilin$a lui a ajuns la margini.

Pacatul i s-a iertat, fiindca a primit din mina Domnului paeatele lui in chip

dublu. Glasul celui ce striga in pustie: Gati^i caile Domnului, drepte face^i

cararile Dumnezeului nostru. Toata valea se va umple §i tot muntele si

dealul se va umili si toate cele strimbe se vor indrepta sj cele aspre se vor

transforma in cai netede. §i se va vedea slava Domnului §i tot trupul va

vedea mintuirea lui Dumnezeu, ca Domnul a vorbit. Glasul celui ce zice:

Striga ! ISi am zis: Ce sa strig ? Tot trupul este iarba §i toata slava omului, ca

o floare de iarba. Iarba s-a uscat si floarea ei a cazut, dar cuvintul Domnului

ramine in veac. Urca-te pe un munte inalt, tu, eel ce bineveste§ti Sionul.

Inal^a-p cu putere glasul tau, tu, care bineveste§ti Ierusalimul. Inal^a^i-va,

nu va teme^i ! Eu am zis cetajilor lui Iuda: lata, Dumnezeul vostru vine si

437. Ies. 18,8.
438. Is. 39,8.



148 APOLOGETI DE LIMBA GREACA

bra^ul Lui vine cu stapinire. lata plata este cu El si lucrul inaintea Lui.

El va paste turma Lui ca un pastor si cu brajul Lui va aduna mieii si va

mingiia pe cea care are in pintece. Cine a masurat apa cu mina, cerul cu

schioapa si tot pamintul cu pumnul ? Cine a pus munjii cu cintarul si vaile

cu balan^a ? Cine a cunoscut gindul Domnului si cine a fost sfetnicul Lui,

care sa-L inve^e ? Sau, cu ce L-ar fi sfatuit si cum L-ar fi inva^at ? Sau,

cine I-a aratat Lui judecata ? Sau, cine I-a facut Lui cunoscuta calea in{e-

Iegerii ? Toate neamurile au fost socotite ca o picatura din hirdau si ca o

inclinare de balanja si vor fi socotite ca un scuipat. Libanul nu va fi

indeajuns pentru ardere si animalele cu patru picioare nu vor fi indeajuns

pentru arderea de tot si toate popoarele sint nimic si drept nimic au fost

socotite" 439
.

LI.

Dupa ce am terminat eu, Tryfon a zis:

— Toate cuvintele profe^iei pe care ai spus-o sint indoielnice, omule,

si n-au nimic in ele, care sa dovedeasca argumentul la care te referi.

Eu, insa, i-am raspuns:

— Daca nu s-ar fi terminat si ar mai fi fost inca profe^i in neamul

vostru, o, Tryfon, dupa acest loan, poate ca cele spuse cu privire la lisus

Hristos ar merita sa fie considerate indoielnice. Daca insa loan a venit

intr-adevar ca Inainte-mergator, strigind oamenilor sa se pocaiasca440 , si,

daca Hristos venind la el, atunci cind statea la riul Iordanului, 1-a oprit de

a mai profe^i si a mai boteza si daca El insusi, binevestind, a zis ca s-a

apropiat impara^ia cerurilor441 si ca El va trebui sa patimeasca multe din

partea carturarilor si a fariseilor si sa Se rastigneasca, iar a treia zi sa

invieze
442

si ca va fi iarasi in Ierusalim si atunci va bea din nou cu ucenicii

si va minca dimpreuna cu ei
443

si ca pina la venirea Lui, dupa cum am spus

mai inainte, vor veni erezii
444

si profe^i mincinosi intru numele.Lui445
,

dupa cum se si vede ca s-a intimplat, atunci cum va mai putep indoi, cita

vreme faptele insesi va pot convinge despre toate acestea ? Cum ca nu va mai

fi nici un profet in neamul vostru si pentru a recunoaste ca alianja cea noua,

vestita odinioara de Dumnezeu, s-a realizat, chiar atunci, cu alte cuvinte,

ca El insusi, Hristos, a realizat-o, El a grait in felul urmator: ,,Legea si

439. Is. 40, 1-17.
440. Mt. 3,2.
441. Mt. 4, 17.

442. Mt. 16,21.
443. Mt. 26,29.
444. I Cor. 11,19.
445. Mt. 24, 5. 11.
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profe^ii au fost pina la loan Botezatorul; de atunci, imparafia cerurilor

este luata cu asalt si cei care o forjeaza, o rapesc. Si, daca voiji sa crede^i,

Hie este insusi acela care urmeaza sa vie. Cel ce are urechi de auzit, sa

auda" 446
.

LII.

Chiar si prin patriarhul Iacov s-a profe^it ca vor fi doua veniri ale lui

Hristos §i ca in timpul celei dintii, El va fi patimitor, iar ca dupa venirea Lui,

nu va mai fi nici un profet si nici un imparat din neamul vostru, am adaugat

eu,si ca neamurile care vor crede in Hristosul eel patimitor II vor astepta sa

vina iarasi. Dar, Duhul Sfint, am mai zis eu, din cauza aceasta a vorbit

cuvintele acestea in parabola si in chip acoperit. Si, am spus eu: mai departe,

el a grait astfel: ,,Iuda, pe tine te-au laudat frafii tai; miinile tale sint pe

spatele vrajmasilor tai, fiii tatalui tau se inchina pe. Iuda este un pui de leu;

din samin^a te-ai ridicat, fiul meu. Culcindu-se, a adormit ca un leu si ca un

pui de leu; cine-1 va destepta pe el? Nu va lipsi Domn din Iuda si nici

conducator din coapsele lui, pina ce nu vor veni cele ce-i sint hotarite rui.

Si El va fi asteptarea neamurilor fi va lega de vi{a asinul Sau si de cepul

vi^ei pe minzul asinei Lui. Va spala imbracamintea Lui in vin si haina Lui in

singele strugurelui. Ochii Lui sint veseli de vin, iar dintii Lui albi ca

laptele"
447

. Oricit de nerusinaji a^i fi, voi nu veji indrazni sa spune^i si

nici nu ve^i putea dovedi, ca in neamul vostru nu au incetat vreodata nici

profe^ii, nici domnii, decit numai atunci cind a venit si a patimit acest

Iisus Hristos. Voi zice^i ca Irod, de pe urma caruia a patimit, a fost ascalonit

si sus^ine^i, totusi, ca a fost arhiereu in neamul vostru, asa ca si atunci voi

a^i avut pe cineva care a adus ofrandele dupa legea lui Moisi si care a pazit

celelalte lucruri legiuite. De asemenea si profe^i au fost in sir, pina la loan,

asa ca, chiar atunci cind poporul vostru a fost dus in Babilon, cind pamintul

a suferit de pe urma razboiului si cind vasele cele sfinte au fost rapite, nu au

incetat de la voi profetii, care au fost domni, conducatori si stapini ai

poporului vostru. Caci Duhul, Care era in profe^f, ungea si va aseza voua si

pe impara^i. Dupa aratarea si moartea lui Iisus, insa, Care este Hristosul

nostru, in neamul vostru nu a mai fost nicidecum si nici nu mai este vreun

profet, ba, a{i incetat si de a mai fi sub un imparat al vostru si, ceva mai

mult, pamintul vostru a fost pustiit si a fost parasit intocmai ca patulul unui

pindar448 . Iar ceea ce a spus Cuvintul, prin Iacov: „Si El va fi asteptarea

446. Mt. 11, 12-15.
447. Fac. 49,8-12.
448. Is. 1,7-8.
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neamurilor" 449
, a aratat in chip simbolic cele doua veniri ale Lui si ca

neamurile vor crede in El, lucru care v-a fost dat si voua sa-1 vede^i, pu^in

mai tirziu. Caci noi, care dintre toate neamurile, prin credinja in Hristos, am
devenit piosi si drep^i, ll asteptam sa vina iarasi.

LIII.

Despre cele doua veniri ale Domnului. De altfel si cuvintele: ,,Va lega

de vi{a asinul Lui si de cepul viei pe minzul asinei Lui" 450 erau o dovada de

mai inainte si despre lucrurile care aveau sa fie facute de El, in timpul

primei Lui veniri si despre neamurile care aveau sa creada in El. Caci

neamurile erau intocmai ca un asin fara de sa si fara de jug pe gitul lui,

pina cind, venind acest Hristos si trimijindu-Si pe ucenicii Lui, i-a invatat si

apoi suportind jugul cuvintelor Lui, §i-a intors spatele, pentru ca sa sufere

totul pentru bunurile asteptate, cele fagaduite de El. De altfel, atunci cind

a urmat ca Domnul nostru Iisus Hristos sa intre in Ierusalim, El a poruncit

ucenicilor Lui sa-I aduca, cu adevarat, chiar o asina cu un minz, care era

legata la intrarea intr-un sat numit Bethfaghe451 , si apoi, asezindu-Se pe ea,

a intrat calare in Ierusalim. $i acest lucru, care a fost profejit in chip lamurit

ca se va face de catre Hristos, deoarece a fost savirsit de El si deoarece este

ceva indeobste cunoscut, face dovada lamurita ca El este Hristos. Cu toate,

insa, ca acestea au fost savirsite si sint pe deplin dovedite de Scriptura, voi

sinte^i inca cu inima invirtosata. Astfel Zaharia, unul dintre cei doisprezece,

a profe^it ca se va intimpla lucrul acesta, zicind: ,,Bucura-te foarte, fiica a

Sionului; striga, vesteste, fiica a Ierusalimului: lata, imparatul tau va veni la

tine, drept si mintuitor, blind si sarac, calare pe o vita de la jug si pe un

minz de asina" 452
. Faptul ca Duhul profetic, dimpreuna cu patriarhul

Iacov zice ca va avea in stapinirea Lui o asina de la jug, dimpreuna cu minzul

ei, dupa cum am spus mai inainte, fiindca a poruncit sa I se aduca amindoua
animalele, era o prevestire a celor care, din sinagoga voastra, vor crede in El,

dimpreuna cu cei dintre neamuri. Caci, dupa cum minzul eel neinseuat al

asinei era un simbol al celor dintre neamuri, tot asemenea si asina inseuata

era un simbol al poporului vostru: fiindca voi ave^i asupra voastra Legea, cea

data prin profeji. Dar tot prin profetul Zaharia s-a profejit, ca acest Hristos

449. Fac. 49, 10.

450. Fac. 49, 11. Profefia aceasta a fost interpretata in acelasi chip si in Apolog. I,

capit. XXXII. Detaliul neevanghelic pe care-1 aduce sfintul Iustin, ca asinul pe care s-a

suit Iisus era legat de un cep de vi{a de vie, este un exemplu frapant despre preciziunea pe
care profe^iile Vechiului Testament au putut s-o dea anumitor fapte din istoria lui Iisus.

451. Mt. 21,2.
452. Zah. 9,9.
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insusi va fi lovit si ca ucenicii Lui vor fi imprastiati 4S3
, ceea ce s-a

si intimplat. Caci, dupa rastignirea Lui, ucenicii care erau dimpreuna cu El

s-au imprastiat pina ce El a inviat din mor^i si i-a convins ca astfel s-a

profe^it despre El, ca avea sa patimeasca. §i astfel, fiind convinsi si iesind

in toata lumea, au invajat acestea. De aid, si noi sintem siguri in credin^a si

in inva^atura Lui, pentru ca increderea aceasta ne vine atit de la profe^i, cit

si de la cuviosii care s-au vazut si au fost in toata lumea, in numele Celui

rastignit. Cele graite de catre Zaharia sint urmatoarele: ,,Sabie, ridica-te

asupra pastorului Meu si asupra barbatului poporului Meu, zice Domnul
puterilor, loveste pastorul, si oile lui se vor imprastia" 454

.

LIV.

Preexistenfa lui Hristos. De altfel, si prin cuvintele care s-au istorisit

de Moisi si s-au profejit de patriarhul Iacov: „Va spala imbracamintea Lui

in vin si haina Lui in singele strugurelui" 455
, s-a aratat ca El avea sa spele

in singele Lui pe cei ce vor crede in El. Caci Duhul Sfint a numit haina a Lui

pe cei ce primesc prin El iertarea pacatelor456 , intru care El Se gases te

intotdeauna prezent in potent a si va fi in chip lamurit la a doua venire

a Lui. Cind Cuvintul vorbeste insa despre singele strugurelui, arata cu

aceasta ca Hristos are singe, dar nu din samin^a omeneasca, ci din puterea

lui Dumnezeu. Caci dupa cum singele strugurelui nu este nascut de om,
ci de Dumnezeu, tot asemenea si singele lui Hristos nu avea sa fie din neamul

omenesc, ci s-a vestit de mai inainte, ca avea sa fie din puterea lui Dumne-
zeu. Iar profe^ia aceasta, o, voi, barba^i, pe care am spus-o, arata ca Hristos

nu este om din oameni si deci nascut in chipul comun al oamenilor.

LV.

Celalalt Dumnezeu. Dar Tryfon a zis:

— Vom {ine socoteala si de aceasta explicate a ta, daca vei intari si cu

argumente de alta amploare aceasta chestiune incurcata. Acum insa, reluind

discufia de mai inainte, dovedeste ca Duhul eel profetic a marturisit ca mai

este si un alt Dumnezeu, in afara de Creatorul tuturor, pazindu-te, totusi,

sa vorbesti despre soare si despre luna457
,
la care este scris ca Dumnezeu

453. Sfintul Iustin aplica aici profe^ia lui Zaharia (13, 7), ca ?i Marcu (14, 27), la

impra^tierea ucenicilor in timpul arestarii de catre iudei a Domnului Hristos.

454. Zah. 13, 17.

455. Fac. 49, 11.

456. Prin cuvintele acestea sfintul Iustin desemneaza pe cei ce au primit botezul.

A se vedea si capit. XLIV, 4.

457. Deut. 4, 19.
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a ingaduit oamenilor sa se inchine, ca la niste dumnezei. De altfel, stim

ca si profe^ii folosindu-se de multe ori, in chip gresit, de acest cuvint,

zic ca: „Dumnezeul tau, este Dumnezeul dumnezeilor si Domnul domnilor",

adaugind adesea: „cel mare si puternic si de temut" 4ss
. Ei spun aceasta, nu

ca si cum ar fi si alji dumnezei, ci in masura in care rafiunea ne invaja, ca

Dumnezeul eel adevarat, Cel ce a creat toate, El singur este Domnul acelor

dumnezei si domni inchipui^i. Pentru ca Duhul Sfint sa vadeasca si aceasta,

a zis prin sfintul David: „Dumnezeii neamurilor", cu alte cuvinte, dumnezeii

inchipui^i ,,sint idolii demonilor, iar nu dumnezei" 459
. §i adauga blestem

asupra acelora care ii fac pe acestia sa li se inchine460 .

Fa^a de acestea, eu am zis:

— Nu m-am gindit sa aduc astfel de dovezi, o Tryfon, prin care stiu ca

cei ce se inchina unor astfel si astfel de lucruri sint condamna^i, ci altele,

impotriva carora nimeni nu poate sa se impotriveasca. $i, totusi, si aceste

dovezi \i se vor parea curioase, cu toate ca voi le citi^i in fiecare zi, asa ca

chiar din aceasta pute^i sa in^elege^i ca din cauza rautajii voastre Dumnezeu
a ascuns de la voi putin^a de a in^elege in^elepciunea din cuvintele Lui461

,

afara numai de aceea care se gaseste in citeva, in care, dupa cum spune

Isaia, a lasat prin harul indurarii Sale, samin^a intru mintuire, pentru ca

neamul vostru sa nu se piarda cu desavirsire, ca acela al sodomi^ilor si

gomoreilor4 6 2
. Deci, da aten^ie celor pe care le voi aminti, care sint din

Sfintele Scripturi si care n-au nevoie de explicare, ci numai de urmare.

LVI.

Celalalt Dumnezeu S-a ardtat lui Avraam. Astfel Moisi, fericitul si

credinciosul servitor al lui Dumnezeu463 , amintind despre Dumnezeul care

S-a aratat lui Avraam, la stejarul din Mamvri, cu cei doi ingeri dimpreuna cu

El464 , trimisi pentru judecata Sodomei de catre Altul, Care ramine de-a

pururea in cer si Care nu s-a aratat si nu a vorbit prin El singur nimanui,

458.Deut. 10, 17.

459. Ps. 95, 5; I Par. 16,26.
460. Ps. 113, 16.

461. Cf. II Cor. 3, 14.

462. Comp. Is. 1, 9; 10, 22; Rom. 9, 27-29.
463. Num. 12, 7;Evr. 3,2-5.
464. Cele trei persoane care au vizitat pe Avraam au atras Jnca de timpuriu aten^ia

exege^ilor. Cea mai mare parte dintre ei au foiosit pentru explicarea lor exegeza alegorica.

Pentru talmudisti aceste persoane au fost mgerii: Mihael, lnsarcinat sa aduca mesajul
Sarrei; Rafael, insarcinat a salva pe Lot si Gabriel, insarcinat sa distruga Sodoma. Pentru
sfintul Iustin, una dintre aceste persoane era Domnul Dumnezeu, dar nu Dumnezeul eel

suprem, ci Logosul, Fiul Sau. §i interpretarea aceasta este adoptata apoi, de to^i parin^ii

si scriitorii bisericesti, pina la Augustin.
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niciodata fi pe care-L injelegem ca Creator al tuturor §i Tata, zice astfel:

„^T^-a aratat lui, Dumnezeu, la stejarul din Mamvri, in vremea cind, catre

amiaza, el statea la usa cortului. Ridicindu-si ochii, vazu, sj iata trei barbaji

au stat asupra lui. iSi vazind, a alergat intru intimpinarea lor, de la u$a

cortului lui §i s-a inchinat la pamint §i a zis
465

. . ." sj celelalte
466

, pina

la: „§i Avraam s-a ridicat dis-de-diminea^a, in locul in care a stat inaintea

Domnului sj privind la fa{a Sodomei sj Gomorei sj la fa{a pamintului

de jur-imprejur, a vazut sj iata se ridica o flacara de pe pamint, intocmai ca

un abur din camin" 46 7
.

Apoi, oprindu-ma din vorba, am intrebat daca au in^eles cele graite.

Ei au raspuns ca au in^eles, dar ca cuvintele graite de mine nu aveau in

ele nici o dovada, ca exista, sau ca s-a vorbit de catre Duhul Sfint, despre

un alt Dumnezeu sau Domn, in afara de Creatorul tuturor.

La acestea, eu am zis, iara§i:

— Acum, fiindca a^i in^eles Scripturile, ma voi incerca sa va conving

ca este fi Se nume§te Dumnezeu sj Domn si altul, in afara de Facatorul

tuturor. Acesta se mai nume§te §i inger, din cauza ca veste^te oamenilor

cele cite voie§te sa le vesteasca Facatorul tuturor, mai presus de care nu mai

exista un alt Dumnezeu. $i, istorisind din nou cele spuse mai inainte, am
intrebat pe Tryfon: Crezi, deci, ca sub stejarul din Mamvri, S-a aratat lui

Avraam Dumnezeu, a?a cum spun cuvintele acestea ?

— Desigur, a raspuns el.

— §i el a fost, am adaugat eu, Unul dintre Acefti trei, pe Care Duhul
Sfint eel profetic li numeste barbaji sj zice ca S-au aratat lui Avraam ?

Dar acela a zis

:

— Nu, ci Dumnezeu S-a aratat lui, mai inainte de aratarea celor trei.

Apoi, cei trei, pe care cuvintul ii numes. te barba^i, erau ingeri: doi dintre ei,

trimisi spre pierderea Sodomei, iar unul, ca sa binevesteasca Sarrei, ca va

aVea un copil. Pentru aceasta fusese trimis fi indeplinindu-$i misiunea, s-a

departat.

— Atunci cum se face, am reluat eu, ca unul dintre cei trei care fusese

in cort si care §i spusese: ,,Intr-un an Ma voi intoarce la tine si Sarra va avea

un fiu" 468
, se vede ca Se reintoarce, de indata ce Sarra are un fiu, iar

cuvintul profetic sj atunci II arata ca fiind Dumnezeu ? Pentru ca ceea ce

465. Fac. 18, 1-3.
466. Dupa toate probabilita^ile, sfintul Iustin va fi citat aici intregul pasaj in

legatura cu Avraam, mai ales daca ^inem seam a de cele ce spune el in parag. 18 din acest
capitol. Dar se vede ca vreun copist al textului original, cu voie de la sine va fi eliminat de
aici ceea ce i s-a parut de prisos.

467. Fac. 19,27-28.
468. Fac. 18, 14.
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va. spun sa fie si mai lamurit pentru voi, asculta^i cele ce-au fost spuse, in

chip cit se poate de limpede, de catre Moisi. Acestea sint urmatoarele:

„Cind Sana a vazut pe fiul Agarei, al roabei celei egiptene, pe care-1 nascuse

cu Avraam, jucindu-se cu Isaac, fiul ei, a zis lui Avraam: Alunga pe roaba

aceasta si pe fiul ei. Caci fiul roabei acesteia nu va mosteni dimpreuna cu

fiul meu Isaac. Cuvintul acesta s-a parut foarte aspru inaintea lui Avraam,

pentru fiul lui. Iar Dumnezeu a zis lui Avraam: Sa nu {i se para {ie ceva crud

cele ce ai auzit cu privire la copil si la roaba. In toate cele ce p-a spus {ie

Sarra, asculta glasul ei, fiindca intru Isaac {i se va numi {ie samin^a" 469
.

A{i injeles, deci, ca eel ce a zis atunci, sub stejar, ca se va intoarce, fiindca

stia de mai inainte, ca este nevoie ca sa sfatuiasca pe Avraam cele ce voia

Sarra de la el, S-a reintors, dupa cum este scris, si ca El este Dumnezeu,

dupa cum arata si cuvintele care au fost graite, astfel: „Iar Dumnezeu a zis

lui Avraam : Sa nu {i se para {ie ceva crud cele ce ai auzit cu privire la copil

si la roaba" ? am intrebat eu dupa aceasta.

Dar Tryfon a zis

:

— Da ! Dar cu aceasta n-ai aratat ca Dumnezeu este altul in afara de

Acesta care S-a aratat lui Avraam si Care S-a aratat si celorlal^i patriarhi si

profe^i, ci ai dovedit numai, ca noi nu am in^eles bine cind am gindit ca cei

trei, care au venit in cort la Avraam, erau cu to^ii ingeri.

Deci eu am zis iarasi:

— Daca, deci, n-as fi putut sa va dovedesc din Scripturi, ca Unul dintre

Aceia trei este si Dumnezeu470 si Se numeste si inger471 , fiindca El, dupa
cum am spus mai inainte, vesteste celor carora Dumnezeu, Creatorul tuturor,

voieste, cele ale Lui, atunci ar fi fost destul de rational din partea voastra,

ca sa in^elege^i ca Acesta, Care S-a aratat lui Avraam pe pamint, in chipul

unui barbat asemanator cu cei doi ingeri, care au fost cu El, a fost Dumne-
zeul care a existat mai inainte de facerea lumii, lucru pe care il in^elege tot

neamul vostru.
— Desigur, a zis Tryfon, caci astfel am crezut pina acum.

Dar eu am adaugat:

— Revenind la Scripturi, ma voi incerca sa va. conving ca Acesta, Care

se scrie si se zice ca S-a aratat lui Avraam, lui Isaac si lui Iacov este un alt

Dumnezeu, decit Dumnezeu Creatorul tuturor si, cind zic asa in^eleg ca este

un altul cu numarul472 , iar nu cu voinja personala. Caci va spun ca El nu

469. Fac. 21,9-12.
470. Fac. 18, 1.

471. Fac. 31, 12.

472. Sfintul Iustin, potrivit capit. CXXVIII, 3-4 ?i CXXIX, 1-3, deosebe^te

numeric pe Dumnezeu-Cuvintul de Dumnezeu-Tata. al tuturor lucrurilor. Este lamurit,

totusi, ca sfintul Iustin este inca departe de formula unui singur Dumnezeu, in trei

persoane, de dogma aceasta care s-a stabilit de catre Biserica mult mai tirziu.
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a facut nici o data altceva, decit a facut, a voit si a vorbit Acela care a facut

lumea si, mai presus decit care nu exista alt Dumnezeu473 .

La acestea, Tryfon a zis:

— Dovedeste acum ca exista, pentru ca sa cadem de acord si asupra

acestui lucru. Caci in^elegem ceea ce spui tu, atunci cind zici ca el n-a

afirmat, n-a facut si n-a vorbit nimic altceva decit Creatorul tuturor.

La rindul meu, i-am zis:

— Scriptura, la care m-am referit mai inainte, va face acest lucru in chip

lamurit. Caci ea graieste astfel: „A ie§it soarele pe pamint si Lot a intrat

in Segor. Si Dumnezeu a plouat pucioasa si foe de la Domnul din cer si a

distrus orasele acestea si tot locul de jur-imprejur" 4 74
.

Cel de-al patrulea, dintre cei care ramasesera cu Tryfon, a zis:

— Trebuie sa spunem, atunci, ca acela dintre cei doi ingeri care au venit

la Sodoma si pe care Cuvintul ii numeste, prin Moisi, un singur Domn, era

Dumnezeu, in afara de acesta, care s-a aratat lui Avraam.

Dar eu i-am raspuns:

— Nu numai din cauza aceasta, care, de altfel asa este, trebuie sa

marturisim ca aici se da numirea de Domn, de catre Duhul Sfint, altuia, in

afara de acela care in^elegem ca este Creatorul tuturor. Caci s-a spus astfel

nu numai prin Moisi, ci si prin David. Astfel, prin David, s-a spus: „Zice

Domnul, Domnului meu: Stai de-a dreapta Mea, pina ce voi pune pe

vrajmasii Tai asternut picioarelor Tale" 475
, dupa cum am spus si mai

inainte. Si, iarasi, in alte cuvinte: „Scaunul Tau, Dumnezeule, in veacul

veacului, toiag de indreptare este toiagul impara^iei Tale. Ai iubit dreptatea

si ai urit nelegiuirea. Pentru aceasta, Te-a uns pe Tine Dumnezeule, Dumne-

zeul Tau, cu untdelemnul veseliei, linga tovarasii Tai" 476
. Deci, daca voi

zicep ca Duhul Sfint mai numeste Dumnezeu si Domn si pe altul, in afara

de Parintele tuturor si de Hristosul Lui, puteji sa-mi dap acum un raspuns.

Eu, insa, va fagaduiesc sa va dovedesc din Scripturile insesi, ca nu unul

dintre cei doi ingeri, care s-au coborit la Sodoma, este acela pe care Scriptura

il numeste Domn, ci ea numeste Domn pe Acela care era dimpreuna cu ei,

Care se numea Dumnezeu si care S-a aratat lui Avraam.

Atunci, Tryfon a zis:

— Dovedeste, caci, dupa cum vezi, ziua inainteaza si noi nu sintem

pregati^i pentru astfel de raspunsuri primejdioase ; fiindca n-am auzit

niciodata, ca sa fi fost cineva sa cerceteze, sa caute sau sa dovedeasca

473. Cf. In. 12, 49.

474. Fac. 19, 23-25.
475. Ps. 109, 1.

476. Ps. 44,6-7.
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acestea. Si nu te vom putea asculta, daca vorbind, nu vei dovedi totul cu

Scripturile. Tu, insa, te straduiesti sa aduci dovezi din Scriptura si declari

ca, mai presus de Dumnezeu, Care este Facatorul tuturor, nu mai este nici

un alt Dumnezeu.

Fa{a de acestea, eu am zis:

— Voi stiji ca Scriptura zice: „Si a zis Domnul catre Avraam: Pentru

ce a ris Sarra, zicind: oare, voi naste cu adevarat ? Caci am imbatrinit. Dar,

oare, cuvintul acesta este cu neputinja la Dumnezeu ? In vremea aceasta

Ma voi intoarce la tine, peste un an, si Sarra va avea un fiu" 477
. Iar pu^in

mai departe: „Si ridicindu-se de acolo, barbajii privira la fa{a Sodomei si

Gomorei. Iar Avraam mergea dimpreuna cu ei, conducindu-i. Si Domnul a

zis: Oare voi ascunde de Avraam, copilul Meu, cele ce voi face?" 478
. Iar

pu^in mai departe, zice din nou astfel: „Zis-a Domnul: Strigatul Sodomei si

Gomorei s-a inmul^it, iar pacatele lor sint mari, foarte. Deci, coborindu-Ma,

voi vedea, daca ei petrec dupa acest strigat, venit pina la Mine, iar de nu,

ca sa stiu. Si intorcindu-se barbafii de acolo, au venit la Sodoma. Si Avraam

era stind inaintea Domnului si apropiindu-se Avraam, zise: Nu cumva vei

pierde pe drept, la un loc cu eel nelegiuit ? etc." 479
, caci socot ca nu trebuie

sa mai spun, iarasi, aceleasi lucruri, caci le-am spus mai inainte pe toate,

ci numai pe acelea prin care am facut dovada lui Tryfon si celor care erau

cu el. Am ajuns, deci, la urmatorul pasaj, in care se spune: „Si a plecat

Domnul, dupa ce a incetat de a mai grai lui Avraam si S-a dus unde a gasit

cu cale. Iar cei doi ingeri au venit seara la Sodoma. Si Lot statea la poarta

Sodomei" 480
, si celelalte, de asemenea, pina la: „Si intinzindu-si barba^ii

miinile au apueat pe Lot la ei in casa si au inchis usa casei" 481
si celelalte,

pina la: „Si ingerii 1-au pnut de mina pe el, pe femeia lui si pe fiicele lui,

in timpul cit i-a cru^at pe ei Domnul. Si a fost, cind i-a scos pe ei afara si

le-au zis: Mintuieste-^i, mintuie^te-^i sufletul tau. Sa nu te ui^i inapoi si nici

sa nu te opresti in locul de jur-imprejur. Mintuieste-te in munte, pentru

ca sa nu fii si tu cuprins laolalta. Si a zis Lot catre ei: Doamne, ma rog,

pentru ca servitorul Tau a gasit mila inaintea Ta si ai marit dreptatea Ta,

pentru ca sa faci sa traiasca sufletul meu. Eu, insa, nu ma pot mintui

in munte, pentru ca sa nu ma cuprinda relele si sa mor. lata, orasul acesta

mic este aproape, pentru a ne refugia in el. Acolo ma voi mintui, ca este mic

si va trai sufletul meu. Si a zis lui: lata am admirat chipul tau si in cuvintul

477. Fac. 18, 13-14.
478. Fac. 18, 16-17.
479. Fac. 18, 20-23.
480. Fac. 18, 33; 19, 1.

481. Fac. 19, 10.
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acesta, de aceea nu voi distruge cetatea, despre care ai vorbit. Grabeste-te

de te mintuie acolo. Caci nu voi putea face nici un lucru, pina ce nu vei intra

tu acolo. Pentru aceasta a numit numele ceta^ii Segor. Soarele a iesit pe

pamint si Lot a intrat in Segor. JjJi Dumnezeu a plouat in Sodoma $i Gomora

pucioasa si foe de la Domnul din cer si a distrus orasele acestea si tot

locul, de jur-imprejur" 4 8 2
. Si iarasi, oprindu-ma pu^in, am adaugat: Oare,

nici acum n-a^i infeles, voi, prieteni, ca Unul dintre Cei trei, Care este si

Dumnezeu si Domn si Care sluje§te celui din ceruri, este Domnul celor doi

ingeri ? Caci, pe cind acestia au venit la Sodoma, El raminind pe loc a

vorbit ca Avraam cele scrise de Moisi, iar dupa convorbire, plecind si El,

Avraam s-a intors la locul lui ? Cind a ajuns si el la Sodoma, n-au mai vorbit

cei doi ingeri lui Lot, ci El, dupa cum se vede din cele graite acolo. Iar El

este Domn, in afara de Domnul din cer, adica de Facatorul tuturor, luind

asupra Lui sa aduca peste Sodoma si Gomora cele pe care Cuvintul le

enumera astfel, zicind: ,,Domnul a plouat asupra Sodomei si Gomorei

pucioasa si foe, de la Domnul din cer" 483
.

LVII.

Dupa ce am terminat eu, Tryfon a zis:

— Este ceva lamurit ca Scriptura ne sileste sa marturisim acest lucru.

Dar tu insuri trebuie sa marturisesti ca este ceva care ne pune in incurcatu-

ra, atunci cind se spune ca a mincat cele pregatite si puse inainte de

Avraam484 .

La acestea, eu am raspuns:

— Ca au mincat, este lucru scris. Daca insa am fi auzit ca s-a spus ca au

mincat citesi trei, iar nu numai doi — care erau intr-adevar ingeri si care se

hranesc, in cer, dupa cum este lamurit, desi nu au o hrana asemanatoare cu

aceea de care ne folosim noi, oamenii (caci despre hrana manei, cu care s-au

hranit parin^ii vostri in desert, Scriptura zice ca „ei au mincat piinea

ingerilor"
)

485
, as putea spune atunci ca cuvintul, care spune ca ei au

482. Fac. 19, 16-25.
483. Fac. 19, 24.
484. Fac. 18,6-8.
485. Mana cu care au fost hranifi iudeii in pustie este numita „piinea ingerilor".

Daca ^inem seama de faptul acesta, inseamna ca ?i ingerii au nevoie in cer de o hrana
oarecare pentru continuarea existen^ei lor, cu toate ca sint fiin^e spirituale. Dar aceasta
hrana nu poate consta citusi de pu^in, in ceva material. Daca si hrana pe care au primit-o
iudeii in pustie a fost „mana", adica „piinea ingerilor", ea se va fi deosebit cu totul de
aceea propriu-zisa a ingerilor, prin aceea ca ea urma sa fie folosita de oameni pentru
existen^a lor trupeasca si pentru intre^inerea vie^ii. De aceea, in Scriptura, ingerii trimisi
de Dumnezeu printre oameni, pusi in fa{a diferitelor mincaruri, numai se faceau ca
maninca, dar in realitate nu mincau. Ideea aceasta, susjinuta de rabinii invata^i ai

iudeilor, a fost acceptata si de catre paring ii §i scriitorii bisericesti.
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mincat, graieste tot asa cum graim si noi atunci cind spunem despre foe ca a

inghijit totul. Cu toate acestea, noi nu injelegem citusi de pu^in ca au

mincat mestecind cu dinfii si cu maselele. Asa ca si aici nu este nici o

incurcatura, daca. ne-am arata citusi de pu^in cunoscatori ai limbajului

figurat.

Dar Tryfon a zis:

— Este cu putinja, desigur, sa se explice si astfel felul mincarii, decit ca

au consumat mincind cele pregatite de Avraam, dupa cum este scris. De

aceea, vino acum si ne lamureste, cum acest Dumnezeu, Care S-a aratat lui

Avraam si care era slujitorul Dumnezeului Facator al tuturor, nascindu-Se

din Fecioara, a fost om patimitor, la fel cu to{i, dupa cum ai zis mai

inainte
486

.

La acestea, eu am zis:

— Ingaduie-mi, o, Tryfon, mai intii, sa-^i aduc cu aceasta ocazie si alte

citeva dovezi, adunate din multe locuri, pentru ca sa ramine^i convinsi pe

deplin, cu privire la aceasta. Mai pe urma, i{i voi da socoteala si de cele

ce-mi ceri acum.

El a zis:

— Fa cum crezi mai bine; caci cu aceasta vei face si pentru mine un

lucru foarte de dorit.

LVIII.

Celalalt Dumnezeu S-a aratat lui lacov. Atunci, am zis:

— Voiesc sa va citez Scriptura, iar nu sa ma grabesc sa va infa^isez

numai construc^ii de cuvinte mestesugite. Caci nici nu am o astfel de putere,

ci mi s-a dat numai un har de la Dumnezeu: acela de a injelege Scripturile

Lui, de care har ma rog sa se impartaseasca toji, in chip gratuit si din

abunden^a, pentru ca sa nu fiu pus in situa^ia de a-mi da socoteala si pentru

aceasta, la judecata care urmeaza sa se faca, prin Domnul nostru Iisus

Hristos, de catre Dumnezeu, Creatorul tuturor.

Iar Tryfon a zis:

— §i acest lucru pe care-1 vei face acum, va fi vrednic de pietatea ta.

Imi pare insa ca spui o ironie, atunci cind zici ca nu ai puterea cuvintelor

mestesugite.

Fa{a de acestea, eu i-am raspuns iarasi:

— Daca crezi tu astfel, fie ! Eu insa sint convins ca ceea ce spun este

adevarat. Dar, pentru ca sa tree mai degraba la dovezi, da acum atenfie

cuvintelor mele.

486. Sfintul Iustin face pe Tryfon sa vorbeasca, asa cum va vorbi el insusi, in capit.

urmator (LVIII, 3).
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$i el a zis:

— Vorbeste !

— O, fra^ilor, am continuat eu, s-a scris iarasi, de catre Moisi, ca acest

Dumnezeu care S-a aratat patriarhilor4 8

7

, este numit §i inger488 , si

Domn489
, pentru ca si din aceasta sa cunoaste^i ca El slujeste Dumnezeului,

Parintelui tuturor, dupa cum a$i putut vedea mai inainte, sj pentru ca, apoi

convingindu-va si prin mai multe alte dovezi, sa raminefi siguri. Astfel,

Cuvintul lui Dumnezeu, explicind prin Moisi cele cu privire la Iacov, nepotul

lui Avraam, zice astfel: ,,§i era, pe cind oile ramineau insarcinate, luind in

pintece, si am vazut cu ochii, acestea in somn. SjJi iata ca {apii si berbecii

se urcau peste oi si peste capre, cu dungi albe, pestri$e si cu pete cenusii.

§i mi-a zis ingerul Domnului in somn: Iacov, Iacov ! Iar eu am zis: Ce este,

Doamne ? §i a zis: Priveste cu ochii tai si vezi {apii §i berbecii, urcindu-se

peste oi si peste capre cu dungi albe, pestri^e si cu pete cenusii. Am vazut

toate cite iji face Laban. Eu sint Dumnezeu care M-am aratat \ie in locul lui

Dumnezeu, acolo unde Mi-ai uns Mie stilp si te-ai rugat cu rugaciune. Deci,

acum ridica-te §i iesi din pamintul acesta §i du-te in pamintul nasterii tale,

iar Eu voi fi cu tine"
490

. §i iarasi, in alte cuvinte vorbind despre acest

Iacov, zice astfel: ,,Ridicindu-se, in noaptea aceea, a luat pe cele doua femei,

pe cele doua roabe §i pe cei unsprezece copii ai lui $i a trecut trecatoarea lui

Iavoch si luindu-i mai departe, i-a trecut valea si a trecut prin toate cele ale

lui. §i Iacov a ramas singur. §i s-a luptat un om cu el, pina diminea^a.

§i a vazut ca nu poate nimic impotriva lui si s-a apucat de latul femurului lui

si a amor^it latul femurului lui Iacov din cauza luptei pe care o dusese cu el.

§i a zis lui: Da-mi drumul, ca a venit diminea^a. Iar acela zise: Nu-^i voi da

drumul, pina ce nu ma vei binecuvinjta. $i zise lui: care este numele t^u ?

Iar acela zise: Iacov. §i i-a zis lui: Numele tau nu se va mai chema Iacov, ci

Israel va fi numele tau: fiindca te-ai luptat cu Dumnezeu, vei fi puternic si

cu oamenii. §i Iacov a intrebat si a zis: Spune-mi numele tau ! $i i-a zis:

De ce ma intrebi de numele meu ? §i 1-a binecuvintat pe el acolo. $i a numit

Iacov numele locului aceluia: Vederea lui Dumnezeu. Caci am vazut pe

Dumnezeu fa{a catre fa|a si sufletul meu s-a bucurat" 491
.

§i iarasi, in alte locuri, vorbind despre acelasi Iacov, zice acestea:

„A venit Iacov in Luz, care este in pamintul Canaan, care este Bethel, el

si tot poporul, care era dimpreuna cu el. §i a cladit acolo jertfelnic si a

487. Fac. 18, 1.

488. Fac. 31, 11.

489. Fac. 31, 10-13.
490. Ibidem.
491. Fac. 32,22-30.
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numit numele locului aceluia Bethel. Caci acolo i S-a aratat Dumnezeu, in

timpul cit fugea de fa£a fratelui sau Esau. Si a murit Debora, dadaca

Rebecai, si a fost ingropata mai jos de Bethel sub stejar, iar Iacov a numit

numele sau Stejarul tristepi. Si S-a aratat Dumnezeu lui Iacov, inca in Luz,

cind a venit acolo din Mesopotamia Siriei si 1-a binecuvintat. Si i-a zis

Dumnezeu: Numele tau nu se va mai chema Iacov, ci numele tau va fi

Israel"
492

. El se numeste astfel Dumnezeu si Dumnezeu este si va fi. Si,

de vreme ce to{i au facut semn din cap ca sint de acord, eu am zis:

— Socotesc ca este necesar sa va amintesc, totodata, si cuvintele care

vestesc ca Acesta S-a aratat lui pe cind fugea de fratele lui Esau, si ca inger,

si ca Dumnezeu, si ca Domn, El care S-a aratat in forma de barbat lui

Avraam si care in forma de om S-a aratat, luptind cu Iacov493 . Cuvintele

acestea sint urmatoarele: „Si a iesit de la fintina juramintului si a pornit in

Haran. Si' a venit intr-un loc oarecare si a dormit acolo. Caci soarele apusese.

Si a luat din pietrele locului si le-a asezat la capul lui si s-a culcat in locul

acela si a vazut vise: Si, iata, o scara sprijinita pe pamint, al carei cap

ajungea la cer, iar ingerii lui Dumnezeu se urcau si se coborau pe ea si

Domnul Se sprijinea pe ea. Si Acela zise: Eu sint Domnul Dumnezeul lui

Avraam, parintele tau si al lui Isaac. Nu te teme ! Pamintul pe care tu dormi

{i-1 voi da {ie si semin^iei tale. Si samin^a ta va fi ca nisipul pamintului si se

va inmul^i spre mare, spre miazazi, spre miazanoapte si spre rasarit si

intru tine se vor binecuvinta toate triburile pamintului si intru samin^a ta.

Si iata, Eu sint cu tine, pazindu-te pe calea in care vei merge si te voi

intoarce in pamintul acesta, caci nu te voi parasi, pina ce nu voi face toate

cite $i-am vorbit {ie. Si s-a ridicat Iacov din somnul lui si a zis: In locul

acesta este Domnul, iar eu n-am stiut. Si s-a temut si a zis: Cit de infricosa-

tor este locul acesta ! Aici nu este altceva decit casa lui Dumnezeu si insasi

poarta cerului. Si s-a sculat Iacov de diminea^a si a luat piatra pe care o

pusese acolo la capul lui si a pus-o drept stilp si a varsat untdelemn pe

marginea ei. Si a chemat Iacov numele locului: Casa lui Dumnezeu, iar

numele cetajii era mai inainte Ulammaus" 494
.

LIX.

Celalalt Dumnezeu S-a aratat lui Moist. Si spunind acestea, am adaugat:

— Ingadui^i-mi sa va dovedesc si din cartea Exodului, cum Acesta,

aratindu-Se lui Avraam si lui Iacov ca inger, Dumnezeu, Domn, barbat495 si

492. Fac. 35,6-10.
493. Fac. 32,24.
494. Fac. 28, 10-19.
495. Fac. 18, 2.
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om496
, S-a aratat si a vorbit si lui Moisi in flacara de foe dintr-un tufis

497
.

Iar aceia spunind ca asculta cu placere, fara oboseala si cu voie buna, am
adaugat: In cartea, care se intituleaza Iesire, se gasesc si acestea: „Dupa
zilele acelea multe s-a sfirsit imparatul Egiptului si fiii lui Israel au gemut din

cauza muncilor" 498
si celelalte, in continuare, pina la: „Mergind, aduna pe

batrinii lui Israel si vei zice lor: Domnul-Dumnezeul parinfilor vostri S-a

aratat mie, Dumnezeul lui Avraam si Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui

Iacov, zicind: Cu privirea privesc la voi si la toate cite s-au intimplat voua

in Egipt" 499
. $i, la acestea, am adaugat: O, voi, barba{i, afi in^eles ca

ingerul acela care zice Moisi ca i-a vorbit lui in foe, acesta fiind Insusi

Dumnezeu, arata lui Moisi ca £1 este Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac

si al lui Iacov ?

LX.

Dar Tryfon a zis:

— Din cuvintele pe care le spui tu nu in^elegem aceasta, ci numai ca,

eel ce s-a aratat in para focului era inger si ca eel ce a vorbit lui Moisi era

Dumnezeu, asa ca, in acea viziune de atunci a fost si inger si Dumnezeu,

adica doi laolalta
500

. La aceasta, eu i-am raspuns, iarasi:

— Chiar daca s-a intimplat asa, atunci, o, prieteni, si daca in viziunea

care s-a facut lui Moisi a fost si inger si Dumnezeu laolalta, dupa cum vi s-a

dovedit voua prin cuvintele aratate mai inainte, atunci, eel ce a zis lui Moisi

ca este Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui Iacov,

nu poate fi nicidecum Dumnezeu-Facatorul tuturor, ci Cel ce S-a dovedit

voua ca S-a aratat lui Avraam, lui Isaac si lui Iacov, slujind voinfei

Facatorului tuturor si Care, la judecata Sodomei, a slujit deopotriva voin^ei

Lui. Asa ca, chiar daca zice^i ca au fost doi: inger si Dumnezeu, orisicine,

avind pupna minte, nu va indrazni sa spuna ca Facatorul tuturor si Tatal,

parasind toate cele mai presus de cer, S-a aratat intr-un mic coljisor de

pamint.

§i Tryfon a zis:

— Deoarece s-a dovedit mai inainte, ca eel ce s-a aratat lui Avraam, si

496. Fac. 32, 24.

497. Ie?.3,2.
498. Ie ? . 2,23.
499. Ie ? . 3, 16.

500. S-ar parea ca aici ne gasim in fa{a unei contraziceri: astfel in Exod 3, 2 se

spune ca ingerul Domnului a aparut lui Moisi, iar in Exod 3, 4, Domnul insusi este acela

care-i vorbeste. Sfintul Iustin este insa de parere ca in amindoua cazurile este vorba
despre cea de a doua persoana a dumnezeirii, despre Logosul lui Dumnezeu, pe Care
Scriptura tl desemneaza atit ca „inger" cit si cu un alt nume, mult mai deosebit dumne-
zeiesc, acela de ,,Domn" (a se vedea capit. LXI, 1).
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care este numit de catre Domnul din ceruri Dumnezeu si Domn, a adus cu

sine asupra Sodomei cele ce au venit asupra ei, si acum, chiar daca a fost

inger eel ce a aparut lui Moisi, dimpreuna cu Dumnezeu, in^elegem ca

Dumnezeu care a vorbit cu Moisi din rug nu a fost Dumnezeu-Facatorul

tuturor, ci acela care s-a dovedit ca s-a aratat si lui Avraam, si lui Isaac,

si lui Iacov, care se mai cheama inger al lui Dumnezeu-Facatorul tuturor

si se in^elege ca este astfel, din aceea ca el comunica oamenilor cele ale

Parintelui si Facatorului tuturor.

Eu i-am zis, insa, iara si:

— lata, Tryfon, i{i voi dovedi acum, ca in viziunea lui Moisi Acesta

singur, Care este numit si inger si Care este si Dumnezeu, S-a aratat si a

vorbit lui Moisi. Deoarece Cuvintul zice astfel: „Caci s-a aratat ingerul

Domnului in focul flacarii din rug si el vede ca rugul arde in foe si totusi,

rugul nu se consuma. Si Moisi a zis: Ducindu-ma voi vedea viziunea aceasta

mare, ca rugul nu se consuma. Si Domnul vazind ca se apropie sa vada,

1-a chemat Domnul, din rug" s01
. Deci, in felul in care numeste inger pe Cel

ce S-a aratat lui Iacov, in timpul somnului, si acest inger care i s-a aratat lui

in somn i-a zis: „Eu sint Dumnezeu, Care M-am aratat tie cind ai fugit de

fa{a fratelui tau Esau" 502
, iar in timpul lui Avraam, la judecata Sodomei il

nume?te: „Domn, care a adus judecata de la Domnul din ceruri" 503
, tot asa

si aid, Cuvintul, spunind ca ingerul Domnului s-a aratat lui Moisi, si dupa
aceasta aratind ca el este Domn si Dumnezeu, il numeste astfel pe acelasi pe

care-1 arata, si prin multe alte cuvinte, slujind Dumnezeului care este mai

presus de lume s 04
si mai presus de care nu mai este altul.

LXI.

Infelepciunea este deopotriva Celalalt Dumnezeu. Si am adaugat:

— O, prieteni, va voi da si o alta marturie din Scriptura si anume aceea

ca, mai inainte de toate cele create sos , Dumnezeu a nascut din Elun princi-

pal si o putere oarecare ra^ionala, care se mai numeste de catre Duhul

501.Ies.3,2-4.
502. Fac. 31, 13;35, 1-7.
503. Fac. 19, 24.

504. Ideea ca, in lume, Domnul Iisus Hristos in toate aratarile Sale, in diferite

chipuri, a slujit Dumnezeului care este mai presus de lume, o mai gasim exprimata de
sfintul Iustin si in Dialog. V, 3 ; LXV, 7 si LVI, 22.

505. ,?Apxft" are in greceste mai multe semnificajii: cea de baza este aceea de
..inceput . Sensul in care-I foloseste sfintul Iustin, aici, este acela de „principiu", sau de
putere rajionala, asa cum am tradus si noi mai sus. La sfintul Irineu gasim expresia
„creavit me pnnapnim" (P.G. VII, 1033), iar la Tertulian, expresia (,condidit me initium"
(Adv. Hermog. XVIII).
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Sfint si Slava a Domnului506 , alteori Fiu507 , alteori In^elepciune508
,

alteori inger, alteori Dumnezeu, alteori Domn sj Cuvint509 si alteori Se

numeste pe Sine Conducator principal de oaste510 atunci cind S-a aratat

in chip de om lui Iosua Navi. Caci intotdeauna El i§i are numirea dupa felul

cum slujeste voinjei parintesti si din aceea ca este nascut din Tatal, prin

voin^a.

Oare un astfel de lucru nu vedem ca se intimpla §i in noi, inline ? Caci

atunci cind spunem un cuvint, noi dam na§tere unui cuvint nu prin sciziune,

pentru ca sa credem ca se impu^ineaza cuvintul din noi atunci cind

vorbim511 . §i, dupa cum vedem ca dintr-un foe ia nastere alt foe, nemic^o-

rindu-se acela din care s-a facut aprinderea, ci raminind acelasi, iar acela care

a fost luat din el, se pare ca este acelasj §i ca nu impu^ineaza pe acela din

care s-a aprins. De altfel, si cuvintul „In^elepciune" S12 imi va fi o marturie

ca acest Dumnezeu insusi, Care S-a nascut din Parintele tuturor, este $i

Cuvintul § i In^elepciunea si Puterea si Slava Celui ce L-a nascut si Care a

spus acestea prin Solomon: „Daca va voi vesti voua cele ce se fac in fiecare

zi, aducindu-mi aminte voi enumera cele din veac. Domnul M-a intemeiat

inceput al cailor_Lui 5

!

3
> intru lucrurile Lui. Mai inainte de veac M-a intemeiat,

in inceput, mai inainte de a face pamintul si mai inainte de a face abisurile,

mai inainte de a iesi izvoarele apelor, mai inainte de a se stabili mun^ii.

Mai inaintea tuturor munplor Ma naste pe Mine. Dumnezeu a facut pamintul

care nu este locuit si marginile locuite de sub cer. Cind a pregatit cerul, eram

alaturea de El, si cind a asezat in chip deosebit tronul Lui pe vinturi, cind a

facut puternici norii de sus §i cind a facut sigure izvoarele abisului, cind a

facut puternice temeliile pamintului, am fost linga El, potrivind totul.

Eu am fost aceea intru care s-a veselit ; in fiecare zi Ma veseleam in fa{a Lui

si in tot timpul, ca Se veselea alcatuind lumea §i Se veselea intru fiii oameni-

lor. Deci acum, fiule, asculta-Ma: Fericit barbatul care va asculta de Mine sj

omul care va pazi caile Mele, veghind la usjle Mele in fiecare zi, {mind

506. Comp. Ie?. 16, 7.

507. Ps. 2,7.
508. Comp. Pilde, cap. 8 $i ufm.
509. Comp. Ps. 32, 6; 106, 20.
510. Ios. 5, 13-14.
511. Compara^ia aceasta dubla pe care o mfafi^eaza sfintul Iustin, cu cuvintul

omenesc $i cu focul, o gasim ji la Tatian, la Tertulian si la Lactantiu.
512. Aici este vorba despre In^elepciunea Tatalui,iar nu de cartea ..Proverbelor",

pe care sfintul Iustin o citeaza mai departe (cap it. CXXXIX, 3), sub numele de
,,Inj;elepciune".

513. In unele manuscrise dinainte de sfintul Iustin, in acest loc citim: „inceput al

caii lui". In LXX ?i in citatele scriitorilor contemporani lui, insa, citim in toate: ,,inceput
al cailor lui". Ceva mai mult, sfintul Iustin nu spune niciodata ca Scriptura numeste pe
Hristos „cale", cu toate ca expresia aceasta o intilnim la loan 14, 6.
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usorii intrarilor Mele. Caci iesirile Mele sint iesirile de viafa. si voinfa este

pregatita de Domnul. Cei care pacatuiesc fa{a de Mine nelegiuiesc fa{a de

sufletele lor, iar cei ce Ma urasc iubesc moartea" 5 ' 4
.

LXII.

Celalalt Dumnezeu ia parte la creafie fi Se aratd lui Iosua Navi. Acelasi

lucru, o prieteni, 1-a spus Cuvintul lui Dumnezeu si prin Moisi, indicindu-ne

ca acela despre care am vorbit mai sus este tot acela, caruia Dumnezeu i se

adreseaza si la facerea omului, zicindu-i aceste cuvinte: ,,Sa facem om dupa

chipul nostru si dupa asemanare. §i sa aiba stapinirea pestilor marii si a

pasarilor cerului, ca si a tuturor tiritoarelor, care se tirasc pe pamint. Si a

facut Dumnezeu pe om; dupa chipul lui Dumnezeu 1-a facut pe el: barbat si

femeie i-a facut pe ei. Si i-a binecuvintat Dumnezeu pe ei, zicind: Cresteji si

va. inmul^i^i si umpleji pamintul si-1 stapini^i" 5 ' s
. Pentru ca nu cumva sa

schimba^i cuvintele spuse mai inainte si sa zice^i a?a cum spun si dascalii

vostri — sau ca Dumnezeu zice: „Sa facem", adresindu-Se Sie insusi, tot asa

cum sj noi, de multe ori, avind ceva de facut, zicem catre noi inline: „sa

facem"; sau ca Dumnezeu a spus catre elemente, adica pamintului si celor-

lalte, deopotriva, din care a fost facut omul, „sa facem" — va voi infafisa

din nou cuvintele graite de insusi Moisi, din care vom putea sa in^elegem, mai

presus de orice indoiala, ca el a vorbit catre cineva, care, din punct de

vedere numeric era altul, si care in acelasi timp era si o fiin^a ra^ionala.

Cuvintele sint acestea: ,,Sj>i a zis Dumnezeu: lata Adam a fost facut ca unul

din noi, ca sa cunoasca binele si raul" 516
. Deci, zicind „ca unul din noi",

a men^ionat numarul mai multora care erau Iaolalta si care erau eel pu^in

doi. Caci n-as putea zice ca este adevarat ceea ce dogmatizeaza acea erezie

de la voi, sau ceea ce incearca sa dovedeasca dascalii voftri, ca Dumnezeu a

zis astfel adresindu-se ingerilor, sau ca trupul omenesc este crea^iunea

ingerilors ' 7
. Ci progenitura aceea, iesita cu adevarat din Tatal518 mai

inainte de toate fapturile, se gasea dimpreuna cu Tatal si Tatal acesteia ii

vorbeste, dupa cum a aratat Cuvintul, si prin Solomon, ca ceea ce Solomon
numeste In^elepciune a fost si inceput mai inainte de toate fapturile, si

progenitura a lui Dumnezeu, iar prin descoperirea facuta lui Iosua Navi ne

arata acelasi lucru.

514.Pilde8,21-36.
515. Fac. 1,26-28.
516. Fac. 3,22.
517. Aid sfintul Iustin are in vedere sau totalitatea sectelor iudaice, sau numai pe

vreunele din ele, sau in fine, pe acei iudei cu tendin^e filozofice de natura celor ale lui

Philon.
5 18. A se vedea si Apolog. II, VI, 3.
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Pentru ca si de aid sa in^elegefi, in chip lamurit ceea ce va spun,

ascultafi acum si cele ce se spun in cartea lui Iosua. Acestea sint urmatoarele

:

„Si a fost pe cind Iosua in Ierihon, privind cu ochii, vazu un om, stind

inaintea lui. §i apropiindu-se Iosua, ii zise lui: Esti de-al nostru, sau dc-al

potrivnicilor ? Si i-a zis lui: Eu sint comandantul sef al puterii Domnului si

am vcnit acum aici. Si Iosua a cazut cu fafa la pamint si i-a zis lui: Stapine,

ce poruncesti robului tau ? Iar conducatorul sef al Domnului zise catre

Iosua: Desfa-ji incal^amintea picioarelor tale, caci locul pe care ai stat este

un pamint sfint. §i Ierihonul era inchis si intarit si nimeni nu iesea afara din

el. Si a zis Domnul catre Iosua: lata i$i dau Ierihonul subjugat si pe

imparatul lui din el si pe cei putemici in ce priveste forja" s1 '

.

LXIII.

Nafterea din Fecioara. Fa{a de toate acestea, Tryfon a zis:

— In chip puternic si cu multe argumente ai dovedit aceasta, prietene.

Acum, mai ramine sa dovedesti ca Acesta S-a nascut om din fecioara, dupa

vdin{a Tatalui Lui si ca S-a rastignit si ca a murit. Apoi, negresit, sa mai

dovedesti ca, dupa acestea, inviind din mor^i, S-a inalfat la cer.

Dar eu i-am raspuns:

— Chiar si lucrul acesta 1-am dovedit, o, voi, barba{i, prtn cuvintele

profe^ilor istorisite mai inainte, pe care, amintindu-vi-le acum din nou si

explicindu-le, ma voi incerca sa va aduc si la infelegerea acestora. Oare,

cuvintele lui Isaia: „Neamul Lui cine-1 va spune ? Ca se ia de pe pamint via{a

Lui" 520
, nu vi se pare ca s-au zis ca si cum El nu §i-ar avea neamul de la

oameni, El, care se spune ca a fost dat morfii de Dumnezeu din cauza

nelegiuirilor poporului ?
521

. Despre singele Acestuia si Moisi a spus in pa-

rabola, dupa cum am vazut mai inainte, ca va spala haina Lui in singele stru-

gurelui522 , ca si cum singele Lui nu s-ar naste din saminfa omeneasca, ci din

voin^a lui Dumnezeu523
. De altfel si cele spuse de catre David: „In straluci-

rile sfinplor Tai, din pintece, mai inainte de luceafar Te-am nascut.

Juratu-S-a Domnul si nu Se va cai: Tu esti preot in veac, dupa rinduiala

lui Melchisedec" S24
, nu va arata voua ca Dumnezeu-Tatal, al tuturor,

avea sa-L nasca pe El de sus si din pintecele omenesc ? Tot astfel si in

alte locuri pe care vi le-am aratat mai inainte, zice: „Scaunul Tau, Dumne-

519. Ios. 5, 13-6,2.
520. Is. 53, 8.

521.1s. 53,5.
522.Fac.49.il.
523. In. 1,13.
524. Ps. 109, 3-4.
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zcule, in veacul veacului. Toiag de indreptare este toiagul impara^iei Tale.

Iubit-ai dreptatea si ai urit nelegiuirea. Pentru aceasta Te-a uns pe Tine,

Dumnezeule, Dumnezeul Tau, cu untdelemnul veseliei inaintea tovarasilor

Tai. Smirna, picaturi de mir si scorfisoara din vesmintele Tale, din palate

de fildes, cu care Te-au inveselit pe Tine. Fiice de imparafi intru cinstea Ta;

de fafa a stat imparateasa, de-a dreapta Ta, in haina aurita imbracata si

prea infrumuse^ata. Asculta fiica si vezi si pleaca urechea ta; uita de

poporul tau si de casa tatalui tau, iar Imparatul va pofti frumuse^ea ta,

cSci El este Dumnezeul tau si tu te vei inchina Lui" S2S
.

Cum ca El este marturisit, de catre eel ce a facut toate acestea, ca

vrednic de a I se da inchinare si deci ca Dumnezeu si Hristos, se poate

vedea, in chip lamurit,chiar din cuvintele acestea. Anume ca, de asemenea,

celor ce cred in El ca ar fi un singur suflet, o singura adunare si o singura

Biserica, Cuvintul lui Dumnezeu li se adreseaza ca unei fiice, cu alte cuvinte,

astfel se adreseaza Bisericii care s-a facut in numele Lui si care participa la

numele Lui (caci to^i ne numim crestini), tot cuvintele acestea o arata

lamurit, inva^indu-ne sa uitam, in acelasi timp si obiceiurile noastre

parintesti vechi. Caci ele suna astfel: „Asculta fiica si vezi si pleaca urechea

ta; uita de poporul tau si de casa tatalui tau, iar tmparatul va pofti frumuse-

{ea ta, caci El este Domnul tau si tu te vei inchina Lui" 526
.

LXIV.

Dar Tryfon azis:

— Fie cunoscut ca Domn si Hristos si Dumnezeu, dupa cum arata

Scripturile, pentru voi, cei dintre neamuri, care va ?i numi^i cu to{ii dupa

numele lui: crestini. Noi, insa, fiind adoratorii lui Dumnezeu, Care 1-a facut

si pe acesta insusi, nu avem nevoie de marturisirea lui si nici sa ne inchinSm

lui.

La acestea, eu i-am raspuns:

— O, Tryfon, daca a? fi fost tot atit de iubitor de gilceava si plin de

zadamicie ca voi, nu as mai fi ramas sa discut cu voi, care nu smte^i

pregati^i sa in^elege^i cele spuse de mine, dar sinteji pregatiji intotdeauna

sa spune^i ceva care sa ne atinga. Acum insa, fiindca ma tem de judecata

lui Dumnezeu, nu voiesc sa-mi dau cu parerea despre nimeni din neamul

vostru, daca nu cumva este dintre aceia, care pot sa se mintuiasca prin harul

eel de la Domnul Savaot. Pentru aceasta, chiar daca voi va arata^i plini de

525. Ps. 44, 7-13.

526. Ps. 44, 11-13.
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rautate, voi astepta ca sa va raspund la orice ma ve\i intreba §i la orice

contrazicere si fac acelasi lucru,in genere, cu tofi, de orice neam ar fi ei,

care voiesc sa discute sau sa ma intrebe ceva cu privire la acestea.

Deci, ca si cei care se mintuiesc din neamul vostru se mintuiesc prin

Acesta si sint in ceata Acestuia, daca afi fi dat aten^ie celor graite de mine,

mai inainte, din Scripturi, afi fi injeles si nu m-a|i mai fi intrebat despre

aceasta. De aceea, iara si va voi grai acum cele spuse mai inainte de mine,

din David si va cer ca sa in^elegef i, iar nu numai sa va grabifi de a va arata

plini de rautate §i sa contrazice^i. Astfel, cuvintele pe care le-a rostit David

sint urmatoarele: „Domnul a imparafit; sa se minie popoarele. Cel ce sade

pe heruvimi; sa se cutremure pamintul. Domnul este mare in Sion §i mai

presus de toate popoarele. Marturiseasca-se numelui Tau, al celui mare, ca

este infricosator sj sfint sj cinstea imparatului iube§te judecata. Tu ai

pregatit caile cele drepte; tu ai facut judecata §i dreptate intra Iacov.

Inalfa^i pe Domnul Dumnezeul nostra sj inchina{i-va asternutului picioare-

lor Lui, ca sfint este. Moisi §i Aaron intre preo^ii Lui si Samuel intre cei ce

cheama numele Lui. Ei au chemat pe Domnul §i El i-a ascultat pe ei. In stilp

de foe a vorbit lor, ca ei au pazit marturiile Lui si poruncile Lui, pe care

le-a dat lor" S27
. JjJi in alte cuvinte spuse de David, pe care vi le-am istorisit

de asemenea, mai inainte, §i despre care voi zice^i in chip cu totul necugetat

ca au fost spuse cu privire la Solomon, fiind intitulate: „Asupra lui Solo-

mon", se dovedeste pe de o parte ca ele nu au fost spuse cu privire la

Solomon, iar pe de alta parte, ca acesta a fost si mai inainte de soare $i ca

cei mintui^i din neamul vostru, se vor mintui prin El. Aceste cuvinte sint

urmatoarele: „Dumnezeule, da judecata Ta imparatului si dreptatea Ta
fiului imparatului. Va judeca pe poporal Tau intra dreptate si pe saracul

Tau intra judecata. Sa ia mun^ii asupra lor pacea poporului si colinele,

dreptatea. Va judeca pe saracii poporului si va mintui pe fiicele celor lipsifi

si va umili pe calomniator. §i va ramine dimpreuna cu soarele §i mai inainte

de luna in neamurile neamurilor. .
." etc.,

528 pina la: „Mai inainte de soare

va ramine numele Lui. iSi se vor binecuvinta intra El toate triburile

pamintului; toate neamurile II vor ferici. Binecuvintat este Domnul, Dumne-
zeul lui Israel, singurul care face lucruri minunate si binecuvintat este numele

slavei Lui, in veacul veacului. Jj>i tot pamintul se va umple de slava Lui.

Fie! fie!"
529

.

Aminti^i-va, de asemenea, si de celelalte cuvinte despre care am spus ca

au fost graite tot de catre David si in care se tilcuia ca avea sa iasa de la

527. Ps. 98, 1-7.
528. Ps. 71,5.
529. Ps. 71. 17-19.
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marginilc ccrului si ca iarasi avea sa se inalte in aceleasi locuri, pentru ca sa

cunoastefi si pe Dumnezeu care a venit de sus si pe omul care a fost intre

oameni, cum si ca Acela, pe care vor avea sa-L vada si sa plinga cei ce L-au

impuns, va veni iarasi
530

. Cuvintele acestea sint urmatoarele: „Cerurile spun

slava lui Dumnezeu, iar firmamentul vesteste faptura miinilor Lui. Ziua

spune cuvint zilei, iar noaptea vesteste cunostin{a nop{ii. Nu sint graiuri,

nici cuvinte ale caror glasuri sa nu se audi. In tot pamintul a iesit sunetul

lor §i la marginile lumii cuvintele lor. £1 a pus cortul Lui in soare si, ca un

mire pornind din camara de nunta a Lui, Se va inveseli intocmai ca un

gigant, pentru a alerga pe cale. De la marginile cerului iesirea Lui si punctul

de ajungere a Lui pina la marginile cerului si nu va fi nimeni care sa se

ascunda de caldura Lui" s 3
'

.

LXV.
Capitolul XLII din Isaia, in discufia cu Tryfon. La acestea Tryfon a zis:

— Tulburat din cauza atitor citate pe care ni le pui inainte, nu stiu ce

sa mai zic despre Scriptura, care ne arata ceea ce a grait Isaia cind a spus ca

Dumnezeu nu da nimanui altuia slava Lui, zicind astfel: „Eu sint Domnul
Dumnezeu; acesta este numele Meu; Eu nu voi da altuia slava Mea si nici

virtutileMele" 532
.

Eu, insa, i-am raspuns:

— Daca, o, Tryfon, daca ai spus pur si simplu, cuvintele acestea, fara

nici o rautate, ai tacut apoi, neamintind nici de cuvintele care sint inaintea

lor si neadaugindu-le nici pe acelea care vin dupa ele, sa fii iertat. Daca insa

ai facut aceasta cautind sa duci discufia noastra in incurcatura, pentru ca

sa spun ca Scripturile se contrazic intre ele, gresesti, foarte. Caci niciodata

nu va putea sa-mi treaca prin cap sau sa spun asa ceva; ci dimpotriva, daca

mi-ai pune inainte o Scriptura care s-ar parea astfel si ai avea pretextul ca ea

ar fi contradictorie, convins fiind intru totul ca nici o Scriptura nu este

contrara cu alta, voi marturisi, ceva mai mult, ca eu nu in^eleg cele spuse si

ma voi zbate ca sa conving si pe cei ce presupun ca Scripturile se contrazic,

sa gindeasca aceea ce gindesc si eu. Si acum, numai Dumnezeu stie, cum
vei fi pus tu chestiunea.

Eu, insa, va voi aminti cuvintul asa cum s-a spus, pentru ca si din

aceasta sa cunoa§tep ca Dumnezeu da slava Lui numai Hristosului Lui.

Voi relua, deci, citeva cuvinte, o, barba^i, dintre cele ce sint in legatura cu

cele graite de Tryfon si apoi, pe cele ce sint de asemenea in legatura si care

530. Comp. Zah. 12, 10.

531. Ps. 18,1-6.
532. Is. 42. 8.
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urmeaza. Nu le voi lua dintr-o alta pericopa, ci laolalta, asa cum suit legate

intre ele. Dupa aceasta, voi insiva imi ve{i spune sensul lor. Aceste cuvinte

sint urmatoarele: „Asa zice Domnul Dumnezeu, Cel ce a facut cerul §i 1-a

intarit pe el; Cel ce a solidificat pamintul si cele de pe el si a dat suflare

poporului de pe el si duh celor ce-1 calca: Eu sint Domnul Dumnezeu, Care

te-am chemat pe tine intru dreptate si te voi {ine de mini si te voi intari §i

te-am dat ca alian^a neamului, spre lumina neamurilor, pentru a deschide

ochii orbilor, ca sa sco^i din lan^uri pe cei chinuiji $i din casa inchisorii pe

cei ce stau intru intuneric. Eu sint Domnul Dumnezeu, acesta este numele

Meu, nu voi da slava Mea altuia si nici virtutile Mele idolilor celor sculptafi.

lata, au venit cele de la inceput, lucrurile noi pe care Eu le vestesc §i mai

inainte de a le vesti, au fost facute clare voua. Laudafi pe Dumnezeu cu

lauda noua; inceputul Lui este de la marginea pamintului, o, voi, care

coborifi pe mare si pluti^i continuu, insule, §i voi care le locuifi. Veseleste-te,

pustiule; satele §i cur^ile §i cei ce locuiesc Kidarul se vor veseli §i cei ce

locuiesc pe pietrele de la virfurile munfilor vor striga, vor da lui Dumnezeu
slava sj vor vesti in insule virtu^ile Lui. Domnul, Dumnezeul puterilor, va

veni, va nimici razboiul, va ridica rivna si va striga asupra vrajmasilor, cu

putere" 533
. §i, zicind acestea, le-am spus lor: A{i in^eles, o, prieteni, ca

Dumnezeu zice, ca va da acestuia, pe care 1-a asezat spre lumina neamurilor,

slava Sa, iar nu altcuiva
534

, sau, cum a zis Tryfon, ca Dumnezeu Isi pastrea-

za slava pentru El insusi ?

Iar Tryfon a raspuns:

— Am inteles si aceasta. Sfirseste, deci si celelalte parfi ale discu^iei.

LXVI.

Nafterea din Fecioard, dupa Isaia. Deci, reluind din nou cuvintul

de acolo unde ma oprisem in dovedirea faptului ca El S-a nascut din Eecioa-

ra si ca s-a profept prin Isaia ca Se va na§te prin Fecioara535 , am inceput

sa spun din nou aceasta profe{ie care se prezinta astfel: „§i a adaugat

533. Is. 42, 6-13.
534. Sfintul Iustin nu vorbeste aici nimic despre Sfintul Duh si pare ca rezerva

slava dumnezeiasca si adorafia numai Fiului. Dar felul acesta de a proceda nu este ceva
caracteristic sfintului Iustin, caci si al^i scriitori crestini contemporani fac la fel. De aici

s-a tras concluzia pripita de catre unii, ca sfintul Iustin nu atribuie Duhului Sfint locul pe
care, cu timpul, 1-a ocupat El in teologia crestina. Totusi menfiunea Sfintului Duh o
gasim la sfintul Iustin in formulele sale trinitare.

535. Sfintul Iustin a citat inca din capit. XLI1I pasajul respectiv din Isaia, pe care

a inceput chiar sa-1 comenteze. Dar, la pufina vreme dupa aceasta, la cererea lui Tryfon,
a trebuit sa paraseasca documentarea sa despre nasterea din fecioara a Domnului si a
vorbit de conditiile mintuirii si despre celelalte chestiuni care au urmat: condifia intru-

parii, preexistenfa lui Hristos si existen^a unui alt Dumnezeu decit Tatal (capit. XLVIII
siurm).
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Domnul vorbind lui Ahaz, zicind: Cere fie un semn de la Domnul Dumne
zeul tau, in adincime, sau in inalfime. §i a zis Ahaz: N-am sa cer si nici

n-am sa ispitesc pe Domnul. §i a zis Isaia: Asculta, deci, casa lui David

Oarc pufin lucru este voua sa cauta^i cearta oamenilor ? Cum atunci cauta{

cearta Domnului ? Pentru aceasta, Domnul Insusi va. va da voua semn
lata, Fecioara in pintece va lua si va naste fiu si ve{i numi numele lui

Emmanuel. El va minca unt si miere. Mai inainte de a cunoaste si de a

prefera raul, va alege binele. Fiindca mai inainte ca copilul sa cunoasca raul

sau binele, nu va {ine socoteala de cele rele, pentru a alege binele. Astfel ca,

mai inainte ca copilul sa cunoasca a chema pe tatal sau pe mama sa, va lua

puterea Damascului si prazile Samariei, in fa^a imparatului Asirienilor.

§i pamintul va fi cuprins, pamintul acesta pe care tu-1 vei suporta cu

greutate inaintea celor doi impara^i. Dar Dumnezeu va aduce asupra ta,

asupra poporului tau si asupra casei tatalui tau zile care n-au mai venit nici

de cum asupra ta, din ziua in care Efraim a luat de la Iuda pe imparatul

Asirienilor" 536
. $i am adaugat: ca in neamul lui Avraam eel dupa trup,

nimeni, niciodata, nu se zice ca se naste, sau ca s-a nascut dintr-o fecioara,

ci numai acest Hristos al nostru, este un lucru lamurit tuturor.

LXVH.
Dar Tryfon a raspuns:
— In Scriptura nu este scris: „Iata Fecioara in pintece va lua si va naste

fiu", ci „Iata tinara in pintece va lua si va naste fiu" si celelalte, asa cum ai

zis tu. §i toata profe^ia aceasta s-a zis cu privire la Ezechia, caruia se si

dovedeste ca i s-au intimplat acestea, dupa cum zice profefia.

De altfel, in miturile asa-zisilor elleni se spune ca Perseu s-a nascut din

Danae, care era fecioara, dupa ce a curs asupra ei, in forma de aur, eel care

se chema la ei Zeus. De aceea voi, care spune^i aceleasi lucruri ca si ei, ar

trebui sa va rusinap si sa numiji pe acest Iisus mai degraba om din oameni,

iar daca dovedi^i din Scripturi ca el este Hristos, sa spune^i ca el a fost ales

drept Hristos din cauza vie^uirii lui dupa lege si desavirsire, iar nu sa

indraznifi a spune astfel de grosolanii, datorita carora va da^i pe fa^a ca

ave^i ni§te concep^ii tot atit de proaste ca si ellenii.

La acestea, drept raspuns, am zis:

— O, Tryfon, voiesc sa te conving atit pe tine, cit si, in genere, pe to$i

oamenii, ca chiar daca glumind, sau in batjocora a^i spune niste lucruri

si mai rele, nu ma vep putea indeparta de la cele ce stau inaintea noastra; ci,

din lucrurile pe caie socoti^i sa le graiji drept vadire a noastra, va voi face

intotdeauna dovada celor spuse de mine, cu marturii din Scriptura. Caci tu

nu faci un lucru nici drept, nici adevarat, daca si acelea cu privire la care esti

totdeauna de acord cu noi ca au fost, cu alte cuvinte unele porunci care s-au

536. Is. 7, 10-16; 8, 4; 7, 16-17.
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dat prin Moisi din cauza invirtosarii inimii poporului vostru, te incerci acum
sa le intorci. Caci tu zici ca el a fost ales si ca a fost Hristos, din cauza

vie^uirii lui dupa lege, daca, eel purin, se va dovedi ca a fost asa.

Aici, Tryfon intervenind, a zis:

— Tu insu^i ai marturisit ca el s-a circumcis si ca a pazit si toate

celelalte ale legii celei poruncite prin Moisi.

La acestea, eu am raspuns:

— Am marturisit si marturisesc. Dar am marturisit ca a suportat toate

nu ca si cum L-as indreptari prin aceasta, ci implinind iconomia pe care

a voit-o Parintele Sau, Creatorul tuturor, Domnul si Dumnezeul nostru.

Caci marturisesc ca El a ingaduit sa moara rastignit si sa fie om si sa

patimeasca atitea cite au poruncit celor din neamul vostru. Deoarece insa, o,

Tryfon, tu te arari din nou ca nu mai esti de acord cu cele ce ajunsesi sa fii

de acord, raspunde-mi: dreprii si patriarhii care au fost mai inainte de
Moisi, nep&zind nimic din cele ce cuvintul dovedeste ca au luat porunca
inceputului prin Moisi, se mintuiesc in mostenirea celor fericiti, sau nu ?

La aceasta Tryfon a zis:

— Scripturile ma silesc sa marturisesc ca da !

— De asemenea, te intreb iarasi: Dumnezeu a poruncit parin^ilor vostri

ca sa aduca ofrandele si jertfele din cauza ca avea trebuin^a de ele, sau din

cauza invirtosarii inimii voastre si din cauza usurinfei voastre de a inclina

catre idololatrie ?

— Si acest lucru, a zis el, Scripturile ne silesc sa-1 marturisim.
— Dar Scripturile spun de asemenea, ca Dumnezeu a vestit ca va incheia

o alian^a noua, in afara de cea din Horeb ?

— JjJi acest lucru, a raspuns el, a fost prezis.

Atunci, eu i-am zis, iarasi:

— Este adevarat ca vechea alian^a s-a incheiat cu teama si cu cutremur,

cu parin^ii vostri, asa incit ei nu au mai putut sa-1 auda pe Dumnezeu ?
s37

El a marturisit si aceasta.

— Deci, am zis eu, care este cealalta alian{a pe care a fagaduit-o Dum-
nezeu ca va fi, nu dupa cum a incheiat-o pe aceea dintii si despre care a zis

ca o va incheia cu ei fara teama, fara cutremur si fara fulgere si pe care

Dumnezeu o stie ca o porunca si un lucru vesnic si potrivit cu tot neamul,

in timp ce, pe cea dintii a poruncit-o in acord cu invirtosarea inimii poporu-
lui vostru, dupa cum striga si prin profe^i ?

— Este necesar sa cadem de acord si cu acest lucru, a zis el, daca voim
sa fim iubitori de adevar, iar nu de cearta.

$i eu i-am zis:

— Nu stiu cum, dar numind pe unii iubitori de cearta, tu insuri te-ai

aratat de multe ori in fapta, ca esti astfel, contrazicind in repetate rinduri

lucrurile asupra carora cazusesi in prealabil de acord.

537. Comp. Ie? . 19, 16-18; 20, 18-20; Evr. 12, 18-19.
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LXVUI.
Tryfon azis:

— Inccrci sa dovedesti un lucru de necrezut si aproape cu neputin^a,

atunci cind voiesti sa susfii ca Dumnezeu a ingaduit sa Se nasca si sa fie om.
— Daca mi-as fi impus, am zis eu, sa dovedesc aceasta, bazat pe

inva^aturi sau pe argumente omenesti, n-ar trebui sa-mi da^i atenfie; acum,

insi, cind va aduc voua citate atit de multe cu privire la aceasta, si de atitea

ori si pretind ca sa le cunoastefi, voi sintefi virtosi cu inima, fiind vorba de a

cunoaste gindul si voin^a lui Dumnezeu. Daca voifi sa ramine^i astfel

intotdeauna, eu nu voi avea nici o paguba, ci, sus^inind aceleasi lucruri, pe

care le-am susfinut si mai inainte de a ma intilni cu voi, ma voi indeparta de

la voi si va voi lasa in pace.

Dar Tryfon azis:

— Vezi, prietene, ca tu ai dobindit acestea cu multa osteneala si

sudoare. Deci, si noi va trebui sa meditam adinc cele ce s-au intimplat si

numai dupa aceasta sa cadem de acord cu cele ce ne silesc Scripturile.

Fa{a de acestea, eu am zis:

— Nu pretind ca voi sa nu va stradui^i, in toate chipurile, sa facefi

cercetarea celor discutate, ci numai sa nu va opunefi, iarasi, acelora cu care

zicefi ca sinte^i de acord, neavind sa spune^i nimic in locul lor.

§i Tryfon a zis:

— Ne vom incerca sa facem asa cum zici tu.

La acestea, eu am zis:

— Voiesc sa va intreb din nou si acum, cu privire la cele ce v-am intre-

bat mai inainte, iar cu intreb Jrile acestea ma voi sili sa termin, mai degraba,

discu^ia noastra.

Tryfon azis:

— Intreaba !

Iar eu am zis:

— Nu cumva socoti{i, oare, ca mai este vrednic de inchinare si ca se

mai numeste, in Scripturi, Domn si Dumnezeu §i altul, in afara de Cel ce a

facut acest univers si de Hristos, care, prin atitea Scripturi, v-am dovedit ca

S-a facut om ?

Dar Tryfon azis:

— Cum am putea marturisi un astfel de lucru, cind am discutat atit de

mult numai asupra faptului, daca mai este si altul, in afara de Tatal singur ?

iSi eu am adaugat:

— Este necesar sa va intreb in felul acesta, pentru ca sa cunosc daca nu

cumva socoti^i si altceva in afara de cele ce a^i marturisit pina acum.

Dar Tryfon azis:
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— Nu, omule !

Atunci, eu am continuat:

— Deci, daca. sinteri de acord cu adevarat si daca cuvintul zice:

„Neamul Lui cine-1 va povesti ?" S3S
, nu trebuie, oare, sa in{elegeri ca El nu

este samin^a neamului omenesc ?

Fa^ a de acestea, Tryfon a zis:

— Dar cum atunci, cuvintul lui David zice ca Dumnezeu Isi va lua Lui

un fiu din coapsa Lui si-I va forma Lui o impararie si-L va aseza pe tronul

slavei Lui ?
s 3 9

Eu i-am raspuns:

— O, Tryfon, daca si profetia pe care a spus-o Isaia, nu ar grai catre

casa lui David: „Iata, Fecioara va lua in pintece" s40
, ci catre un alt trib

din cele douasprezece, poate ca faptul acesta ar confine un punct de intreba-

re. Dar, deoarece si profetia aceasta a fost spusa catre casa lui David, ceea ce

s-a zis de Dumnezeu in taina catre David, s-a explicat prin Isaia, asa cum
avea sa fie. Dar voi, prieteni, nu stifi nici macar acest lucru, ca multe cuvinte

spuse in chip acoperit si in parabole sau taine, sau simboale ale lucrurilor,

au fost explicate apoi de proferii care au fost dupa aceia care le-au spus

sau le-au facut.

— Ba da ! a zis Tryfon.
— Daca, deci, am continuat eu, va voi dovedi ca proferia aceasta a

lui Isaia a fost spusa cu privire la Hristosul nostru, iar nu la Ezechia, dupa

cum ziceri voi, oare, cu aceasta, nu va voi determina ca sa nu va mai

incredeto in dascalii vostri, care indraznesc sa spuna ca explicarea pe care au

facut-o cei saptezeci de batrini ai vostri, care au fost la Ptolomeu, imparatul

Egiptenilor, nu este adevarata intr-unele locuri ? Caci cele ce se arata in chip

clar in Scripturi, vadind parerea aceea proasta si egoista a lor, ei indraznesc

sa spuna ca n-au fost scrise astfel
541

. Iar cele ce conduc la faptele omenesti,

care pot sa se potriveasca cu ele, ei zic ca acestea nu au fost spuse cu privire

la Hristosul nostru, ci cu privire la acela la care se incearca ei sa le refere.

Tot astfel si Scriptura aceasta despre care este vorba acum, v-a invajat pe

voi sa zicefi ca a fost spusa cu privire la Ezechia. De aceea, dupa cum v-am

fagaduit, va voi dovedi ca toate cite spun ei sint niste lucruri mincinoase.

De asemenea, Scripturile pe care le infarisam lor si care, in chip lamurit

538. Is. 53,8.
539. Comp. Ps. 131, 11; II Regi 7, 12-16; Fapte, 2, 30.

540. Is. 7, 13-14.

541. In anumite cercuri restnnse ale invatatilor iudci se cuno$tea faptul ca Hristos
avea sa patimeasca. De altfel Tryfon insusi face aceasta marturisire (capit. LXXXIX, 1).
Dar aceasta idee despre un Mesia patimitor nu ajunsese sa fie niciodata popularl iri
mediile inrfair*-
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dovedesc pe Hristos patimitor, vrednic de inchinare si Dumnezeu, Scripturi

pe care vi le-am istorisit si voua mai inainte, fiind siliri sa cada de acord ca

s-au spus cu privire la Hristos, indraznesc sa spuria totusi, cu toate ca

marturisesc ca El va veni, va patimi, va imparari si va fi Dumnezeu vrednic

de inchinare, ceea ce este ridicol si nebun, lucru pe care-1 voi dovedi indata.

Dar, deoarece ma grabesc sa raspund cu privire la cele spuse de tine intr-un

chip atit de ridicol, voi da mai intii raspunsurile la acestea, iar cu privire la

celelalte, voi da dovezile mai tirziu.

LXIX.

Falsificdri diavolefti. Dupa. acestea, am adaugat:

— Deci, sa stiii bine, o, Tryfon, ca cele ce prin mestesugiri viclene a

facut sa se spuna printre elleni, acela care se numeste diavolul, dupa cum si

ceea ce a' lucrat prin magii din Egipt542 , ca si prin profe^ii mincinosi din

timpul lui Ilie
543

, acestea mi le-a facut sigure cunostin^a si credin^a in

Scriptura. Caci atunci cind se zice ca Dionysos s-a nascut ca fiu al lui Zeus,

din amestecul acestuia cu Semele, ca el a fost inventatorul vi^ei de vie

si ca a fost sfisiat si a murit si apoi a inviat si se povesteste ca s-a urcat la

ceruri, sau cind se ofera in misterele lui un asin, pot eu, oare, sa nu in^eleg

ca diavolul imita cu aceasta proferia spusa de Moisi si atribuita patriarhului

Iacov ?
544

. §i atunci cind ei vorbesc, iarasi, despre Hercule eel puternic,

care a alergat peste tot pamintul, spunind si despre el ca a fost fiul lui Zeus

din Alkmene si ca murind, s-a urcat la cer, nu injeleg, oare, ca se imita si

aici, deopotriva, Scriptura cea spusa despre Iisus, ca: ,,Puternic ca un urias

alearga pe drumul sau" ?
S4S

. Sau, cind il arata pe Asklepios inviind morrii

si vindecind celelalte patimiri546 , oare nu imita si cu aceasta, iarasi,

proferiile care s-au spus despre Hristos ? Dar, fiindca nu v-am istorisit inca

o asemenea Scriptura, care arata ca Hristos va face astfel de lucruri, va voi

aminti, in chip necesar una, din care va va fi cu putin^a sa intelege^i ea si

celor ce sint pustii de cunostin^a lui Dumnezeu — cu alte cuvinte neamurilor

care, cu toate ca au avut ochi, n-au vazut si cu toate ca au avut inima n-au

injeles, inchinindu-se la fapturile facute din materie547 — Cuvintul le-a

profe^it ca vor tagadui acestea si ca vor nadajdui in Acest Hristos. Caci s-a

zis astfel: „Bucura-te pustiule, care esti insetat;sa se veseleasca pustiul si sa

542. Ie?. 7, ll.urm.
543. Comp. HI Regi, 18.

544. Fac. 49, 11-12.

545. Ps. 18, 6.

546. Asupra lui Hercule §i Asklepios a se vedea si locurile paralele din Apolog. I,

LIV, 9 si 10; XXI, 2; XXII, 6.

547. Comp. Ps. 113, 12-13; Is. 6, 10.
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fie in floare, ca un crin. iSi vor Inflori si se vor bucura pustiurile Iordanului

si slava Libanului s-a dat lui si cinstea Carmelului. Iar poporul Mcu va vedea

inal^imea Domnului si slava lui Dumnezeu. lmputemici^i-va miini intinse

si genunchi incovoiafi. Ruga^i-va, voi cei pufini la inima, imputernici$i-va,

nu va teme^i. lata, Dumnezeul nostru da si va da judecata. El va veni si ne

va mintui pe noi. Atunci se vor deschide ochii orbilor si urechile surzilor vor

auzi. Atunci ologul va alerga, intocmai ca o caprioara, iar limba bilbii^ilor va

fi curata, ca in pustiu a {isnit apa si torentul din pamintul insetat si

pamintul neudat va fi ca un elesteu si in pamintul insetat va fi fintina de

apa" 548
. Fintina de apa vie de la Dumnezeu549 , in pustiul cunostin^ei de

Dumnezeu, in pamintul neamurilor, a {isnit Acest Hristos care S-a aratat si

in neamul vostru si pe cei din nastere bolnavi, surzi si schiopi i-a vindecat,

facind pe unul sa alerge, pe altul sa auda, iar pe altul sa vada, cu cuvintul Lui.

El a inviat si mor^i si i-a facut sa viefuiasca si a condus prin faptele Lui, pe

oamenii de atunci, intru a-L cunoaste. Iar cei care au vazut intimplindu-se

acestea, ziceau ca sint numai o inchipuire magica, caci au indraznit sa spuna

cum ca este mag550 si inselator al poporului5 5

1

. El, insa, a facut acestea

pentru ca sa convinga si pe cei ce aveau sa creada in El, ca chiar daca s-ar

gasi cineva in vreo infirmitate a trupului si va pazi inva^aturile lasate deEl,

il va invia pe acesta intreg, la cea de a doua venire, facindu-1 totodata

nemuritor, nestricacios §i fara de durere.

LXX.
Iar atunci cind cei care inva^a despre misterele lui Mithras spun ca el

s-a nascut din piatra §i numesc pestera. locul in care se spune ca inifiaza

pe cei ce se incred in el, aici, oare, nu este lamurit ca se imita ceea ce s-a zis

de catre Daniel: „ca s-a taiat o piatra, fara miini, dintr-un munte mare" 552

si cele spuse, de asemenea, de catre Isaia5 5 3
, ale carui cuvinte ei cauta sa le

imite pe toate ? Caci au nascocit ca s-ar fi spus si de catre acestia cuvinte

referitoare la observarea drepta^ii. De aceea, in chip necesar, va voi istorisi

cuvintele spuse de Isaia, pentru ca si din ele insele sa cunoaste^i cum stau

lucrurile. Acestea sint urmatoarele: ..Asculta^i, voi care sinte^i de departe

cele ce am facut: sa cunoasca, cei ce se apropie, puterea Mea. Departatu-s-au

nelegiui^ii din Sion: pe cei necredinciosi ii va cuprinde groaza. Cine va va

vesti voua locul eel vesnic ? Acela care umbla in dreptate si care vorbeste

548.1s. 35,1-7.
549. Cf. In. 4, 10.

550. Mt. 9, 34; 12, 24.

551. In. 7, 12;Mt. 27,63.
552.Comp. Dan. 2,34.
553.1s. 33, 16.
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despre calea cea dreapta, urind nelegiuirea si nedreptatea si care este cu

miinile curate de daruri; astupindu-si urechile pentru ca sa nu auda judecata

singelui nedrept, inchizindu-si ochii pentru ca sa nu vada nedreptatea; acesta

va locui in pestera cea inalta a pietrei celei puternice. I se va da ltd piine §i

apa care ii este lui credincioasa. Veri vedea un imparat cu slava si ochii

vostri vor vedea de departe. Sufletul vostru va gindi teama de Dumnezeu.

Unde este gramaticul ? Unde sint sfatuitorii ? Unde este eel ce numara pe

cei ce se hranesc, pe poporul mic si mare ? Ei nu s-au sfatuit cu acesta si nici

n-au stiut adincurile graiurilor lui, asa incit nu au auzit. Popor lenevit si nu

este in^elepciune in eel ce aude" 5S4
. Ca si in profefia aceasta este vorba de

piinea pe care ne-a lasat-o noua Hristosul nostru a o savirsi intru amintirea

intruparii Lui, pentru cei ce cred in El, pentru care a si fost patimitor si

despre paharul pe care ni 1-a lasat ca sa-1 aducem, mul^umind, intru aminti-

rea lui
sss

, este clar. §i iara?i, ca pe Imparatul acesta II vom vedea cu slava,

tot proferia aceasta o arata si insesi cuvintele proferiei striga; ca poporul

care era cunoscut de mai inainte ca va crede intru El, era cunoscut de mai

inainte ca va gindi teama lui Dumnezeu. 5j>i tot aceste Scripturi au strigat

ca cei care se cred ca §tiu cuvintele Scripturilor sj care asculta proferiile nu

au in^elegere. De altfel, am adaugat eu, o, Tryfon, cind aud ca Perseu s-a

nascut din fecioara, sint de acord sa in^eleg ca ?i acest lucru a fost imitat

de sarpele eel inselator.

LXXI.

Tot despre nafterea din Fecioara, dupa Isaia. Dar eu nu ma incred nici

in dascalii vostri care susrin ca Scripturile nu au fost bine explicate de catre

cei saptezeci de batrini, in timpul lui Ptolomeu, care a fost imparatul

Egiptului, si care se incearca sa le explice ei. De asemenea, voiesc sa va fac

sa §tiri ca multe Scripturi au fost date afara cu desavir§ire din explicarile

facute de catre batrinii care au fost la Ptolomeu. Din acestea se dovedeste

in chip clar, ca Cei rastignit, insu§i, era propovaduit ca Dumnezeu si om si

ca avea sa fie rastignit si sa moara. Insa fiindca stiu ca pe acestea le

tagaduiesc tori cei din neamul vostru, nu voi mai incepe astfel de discurii,

ci voi cauta sa discut numai cele care fac parte din cele marturisite de voi.

De altfel, voi le recunoasteri pe toate cele ce am pus inainte, afara de

cuvintele: „Iata fecioara va lua in pintece", pe care le-ari tagaduit, spunind

ca s-a zis: „Iata tinara va lua in pintece" 5S6
. $i v-am fagaduit sa va

dovedesc ca proferia aceasta nu s-a spus cu privire la Ezechia, asa cum

554. Is. 33, 13-19.
555. Cf. I Cor. 11, 24; Lc. 22, 19.

556. Is. 7, 14.
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sus^ineti voi, ci cu privire la Acest Hristos al meu. De aceea, va voi face

dovada.

Dar Tryfon a zis:

— Mai intii pretindem sa ne spui si citeva din Scripturile care zici ca. au

Tfost cu desavirsire lasate la o parte.

LXXII.

Evreiiau trunchiat Scripturile. I-am raspuns:

— Fiindca va sint prieten, voi face si aceasta. Astfel, dintre explicarile

pe care le-a facut Ezdra, cu privire la legea pastelui, ei au dat afara explicarea

aceasta: „Si a zis Ezdra poporului: Acest paste este Mintuitorul nostru si

scaparea noastra. §i, daca a^i in^eles §i s-a suit la inima voastra ca „trebuie

sa-L umilim pe cruce, iar dupa aceasta sa nadajduim intru El, locul acesta nu

se va pustii tot timpul, zice Dumnezeul puterilor. Daca insa nu ve{i crede in

El si nici nu ve^i asculta predica Lui, ve^i fi batjocura neamurilor" 5 5 7
. Iar

din cele ce s-au spus prin Ieremia, au taiat acestea: „Eu sint ca un miel fara

de rautate, care se aduce pentru a fi jertfit. Asupra mea au judecat judecata,

zicind: Veni^i sa virim lemn in piinea lui si sa-1 nimicim pe el din pamintul

celor vii, iar numele lui nu va mai fi amintit" 558
. Si, deoarece pericopa

aceasta din cuvintele lui Ieremia se mai gaseste inca scrisa intr-unele copii ale

iudeilor din sinagogi (caci au taiat aceasta de curind), fiindca si din cuvintele

acestea se dovedeste ca iudeii au planuit asupra lui Hristos hotarind ca sa-L

ucida, rastignindu-L, iar El Se arata, dupa cum s-a profe^it si prin Isaia,

ca S-a adus ca o oaie la junghieress9 , tot astfel si aid Se arata ca un miel

fara de rautate560 , de Care mirindu-se ei incep sa-L defaimeze. §i din

cuvintele aceluiasi Ieremia, ei au taiat, de asemenea, urmatoarele: „§i-a adus

aminte Domnul Dumnezeu de mor^ii din Israel, care dormeau in pamint de

farina si S-a pogorit la ei, ca sa le vesteasca lor mintuirea Lui" s61
.

LXXIII.

iSi din Psalmul al nouazeci si. cincilea, dintre cuvintele spuse de David,

au redus urmatoarele scurte cuvinte: „de pe lemn" 562
. Caci, deoarece

557. Textul acesta nu exista in Septuaginta.
558. Ier. 11, 19.

559. Is. 53, 7.

560. Cf. Ier. 11, 19.

561. II Pt. 3, 19 si 4, 6. Este un lucru interesant ca, in timp ce sfintul Iustin face

deseori men^iune despre inal^area lui Hristos la cer, in formulele de credin^a el nu
aminteste niciodata de pogorirea lui Hristos la iad.

562. Dupa Joann. Carol. Theod. Otto, S. Justini Philosophi et Martyris Opera,
vol. II, Jenae 1843, p. 247, nota 1, cuvintele „de pe lemn" par a nu fi fost ?terse din
textul original de iudei, ci dimpotriva adaugate in textul original de vreun crestin.
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se spusese: „Spune^i intru neamuri ca Domnul a imparafit de pe lemn", au

lasat numai: „Spuneti intru neamuri ca Domnul a impararit" 563
. Iar

„intru neamuri" nu s-a spus niciodata despre nimeni din neamul vostru, ca

despre un Dumnezeu si Domn ca a impararit, decit numai despre Acest

rastignit, despre Care Duhul Sfint tot in acest psalm spune ca inviind a fost

mintuit, aratind ca nu este asemanator dumnezeilor celorlalte popoare:

caci aceia sint idoli ai demoniIors * 4
. Pentru ca sa infelegeri, insa, ceea ce

s-a zis, va voi infarisa aici tot psalmul. £1 este acesta: „Cintari Domnului

cintare noua; cintati Domnului tot pamintul. Cinta^i Domnului si

binecuvintari numele Lui. Vesti^i zi de zi mintuirea Lui. Vesti^i intru

neamuri slava Lui, in toate popoarele minunile Lui, caci El este Domn mare

si vrednic de lauda foarte, El este de temut, mai presus de tori dumnezeii,

fiindca tori dumnezeii neamurilor sint demoni. Iar Domnul a facut cerurile.

In fa{a Lui este marturisire si frumuse^e, iar in locul eel sfint al Lui, sfin^enie

§i marerie. Aduce{i Domnului, familiile neamurilor, aduceri Domnului slava

si cinste, aduceri Domnului slava intru numele Lui. Lua^i jertfele si intrari

in cur^ile Lui, inchinari-va Domnului, in curtea cea sfinta a Lui. Cutremure-se

de fata Lui tot pamintul. Spunep intru neamuri: Domnul a impararit (de pe

lemn), caci a ispravit lumea, care nu se va clati. El va judeca popoare intru

dreptate. Veseleasca-se cerurile §i sa se bucure pamintul; cutremure-se marea

si toata plinirea ei. Veseleasca-se cimpiile §i toate cele de pe ele, veseleasca-se

toate lemnele stejarului de fa^a Domnului, ca vine, vine, sa judece pamintul.

El va judeca lumea intru dreptate si popoarele intru adevarul Lui" s * s
.

Tryfon a zis:

— Daca, dupa cum ai spus tu, conducatorii poporului au sters ceva din

Scripturi, numai Dumnezeu poate sa stie. Dar asa ceva s-ar parea un lucru de

necrezut.

— Da, i-am replicat eu, s-ar parea un lucru de necrezut, caci este ceva

mai ingrozitor decit construirea vi^eilor de aur, pe care parinpi vostri i-au

facut, atunci cind erau hraniri cu mana pe pamint si decit jertfirea copiilor

la demoni, sau decit uciderea profefilor. Djut, am adaugat eu, imi parefi ca si

cum nici n-afi fi auzit vreodata cele ce-£un spus eu acum, ca Scripturile au

fost trunchiate. Ei, bine, Scripturile istorisite mai inainte, dimpreuna cu cele

ce urmeaza a fi spuse si care sint inca pastrate de voi, sint mult mai mult

decit suficiente intru dovedirea celor cercetate.

563. Ps. 95, 10.

564. Cf. Ps. 95, 5 ; I Par. 16, 26.
565. Ps. 95.
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LXXIV.
Psalmul XCV. In continuare, Tryfon a zis:

— §tim ca ai istorisit toate acestea, din cauza ca noi ti-am pretins-o.

Despre psalmul acesta, insa, pe care 1-ai spus acum in urma si care este luat

din cuvintele lui David, mi se pare ca nu a fost spus cu privire la altcineva,

decit numai cu privire la Tatal, Care a facut si cerurile si pamintul. Tu, insa,

zici ca a fost spus cu privire la patimitorul acela, pe care te straduiesti sa-1

dovedesti ca este Hristos.

Dar eu i-am raspuns:

— Prin cuvintele pe care Duhul Sfint le-a grait in psalmul acesta, va rog

sa in^elegeri ceea ce spun si sa cunoasteri, ca nici eu n-am spus ceva rau si

ca nici voi nu ari fost cu adevarat pingariri, caci, in felul acesta, a{i putea

sa injelegeri si multe alte spuse ale Duhului Sfint, de \t\i cauta sa veniri

intru voi: „CintaJ:i Domnului cintare noua. Cintari Domnului tot pamintul.

Cintati Domnului si binecuvintati numele Lui. Binevestiri zi cu zi mintuirea

Lui; in toate popoarele, minunile Lui" s66
. Aici se porunceste ca to^i cei de

pe pamint, care au cunoscut taina aceasta mintuitoare a Lui, adica, patimirea

lui Hristos, prin care i-a mintuit, sa vina sa cinte si sa psalmodieze Dumne-
zeului si Parintelui tuturor, cunoscind ca El este si vrednic de lauda si

infricosator si facator al cerului si al pamintului; El care a facut mintui-

rea aceasta pentru neamul omenesc si Care, dupa ce a fost rastignit si a

murit, a fost invrednicit de Dumnezeu sa impara^easca asupra intregului

pamint, ca si prin

Aici se sfirseste prima parte a Dialogului Sfintului Iustin Martirul si

Filozoful cu iudeul Tryfon, in manuscrisele in care s-a pastrat aceasta opera

intreaga. Dupa felul cum se sfirseste, se poate vedea destul de bine ca o

parte oarecare din acest Dialog, nu ni s-a pastrat. Ca atare, intre prima

parte a Dialogului (ziua intiia) si cea de a doua parte (ziua a doua) exista

o lacuna. Lamuriri cu privire la intinderea acestei lacune se pot gasi la G.

Archambault, op. cit. I. 11. LXIX—LXXXI. In redactarea originala a sfintu-

lui Iustin nu a existat impar^irea aceasta. Ea a fost facuta mult mai tirziu

si este definitiv consfinrita pe vremea sfintului loan Damaschin.

566.Ps.95, 1-3.



DIALOGUL CU IUDEUL TRYFON
(PARTEA A DOUA)

LXXIV.

„. . .

S67
ai pamintului in care acesta merge §i Ma vor parasi si vor

nimici aisezamintul Meu, pe care 1-am orinduit lor in ziua aceea. $i-i voi

parasi pe ei sj-Mi voi intoarce fa{a Mea de la ei; si vor fi intocmai ca un

lucru pe care to{i ar cauta sa-1 inghita §i vor veni asupra lui multe rele si

necazuri. §i va zice in ziua aceea: Fiindca Domnul Dumnezeul meu nu mai

este printre noi, au dat peste mine relele acestea. Dar Eu, cu o miscare de

scirba Imi voi intoarce fa{a Mea de la ei, in ziua aceea, pentru toate rautafile

pe care le-au facut, caci s-au intors catre zei straini" 568

LXXV.
Iisus, fiul lui Navi (Iosua Navi). Pe de alta parte, in cartea Iefirii el a

vestit in chip tainic, prin Moisi, ca numele acestui Dumnezeu insusi era fi

Iisus; nume, despre care afirma ca nu a fost aratat nici lui Avraam fi nici lui

Iacov, iar noi am in^eles acest lucru. Astfel, s-a zis: „§i a zis Domnul lui

Moisi: Spune poporului acestuia: lata ca Eu trimit pe ingerul Meu inaintea

fefei tale, pentru ca sa te pazeasca pe cale §i pentru ca sa te duca in

567. Dintre cei ce au cautat sa explicc lacuna aceasta din Dialogul sfintului Iustin
Martirul cu Iudeul Tryfon, amintim aici parerea lui Maran care socotejte lacuna aceasta
cu totul scurta: „vix tria aut quator verba desunt" ji parerea lui G. Archambault care
subliniaza mai multe fapte (incheierea dialogului din prima zi, inceputul celui din ziua
a doua etc.) $i care este de parere ca lacuna aceasta trebuie sa fi fost foarte mare. Jinem
sa aratam insa ca, daca numerotarea capitolelor textului Dialogului este si acum cea
originala (adica cea de pe vremea sfintului Iustin), Partea I-a a Dialogului sfirsindu-se in

capit. LXXIV si Partea a Il-a a lui incepind tot in capit. LXXIV, inseamna ca Maran
are mult mai multa dreptate, in evaluarea intinderii lacunei respective, caci ea este o
lacuna dintr-o capitol, iar nu o lacuna de mai multe capitole, asa cum cauta sa
demonstreze G. Archambault.

568. Deut. 31, 16-18.
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pamintul pe care {i 1-am pregatit \ie. Da-i atenfie si asculta-l;nu fi nesupus

fa{a de el, caci el nu te va parasi, intrucit numele Meu este asupralui" 569
.

Deci, cine a introdus in pamintul (fagaduinfei) pe paring vostri ? Poate

ca in^elegeti acum, ca Acesta a fost eel supranumit cu numele de Iisus

si Care mai inainte se numea Ausis. Intr-adevar, daca. infelege^i lucrul acesta,

ve\i pricepe atunci ca si numele Celui care a zis lui Moisi: „numele Meu este

asupra lui" 570 era Iisus571 . Caci el se mai numea si Israel si a numit cu

numele acesta pe Iacov572 . Cum ca, de alta parte profejii cei trimisi sa

vesteasca cele ale lui Dumnezeu se mai numesc si ingeri si apostoli ai

lui Dumnezeu, este lamurit in Isaia. Caci intr-un loc, Isaia spune:

„Trimite-ma!" S73
. !*>i este lamurit tuturor ca fiul lui Navi, eel numit cu

numele de Iisus, a fost un profet puternic si mare. Daca stim, deci, ca

Dumnezeu S-a aratat in atitea forme lui Avraam, lui Iacov §i lui Moisi,

cum sa ne mai minim atunci si sa nu credem, ca a fost cu putinfa sa se si

nasca om din fecioara, dupa vrerea Tatalui tuturor, avind atit de multe

Scripturi din care se poate infelege, in chip lamurit, ca si acest lucru s-a

facut dupa voia Tatalui ?

LXXVI.
Tot despre na§terea din Fecioara. Oare atunci cind Daniel zice ca Cel

ce primeste imparapa cea vesnica este „ca un fiu al omului" 574 nu face

aluzie tot la acest lucru ? Caci a zice: „Ca un fiu al omului", inseamna ca

acesta S-a aratat si a fost om , dar, cu toate acestea nu inseamna ca el a fost

din saminfa omeneasca. §i, atunci cind zice ca El este ,,piatra taiata fara

miini omenesti" 575
, striga acelasi lucru, in taina. Caci zicind ca piatra

aceasta a fost taiata fara miini omenesti, arata ca El nu este o lucrare

omeneasca, ci o lucrare a voin^ei Parintelui tuturor, Dumnezeu, care L-a dat

la iveala. Tot asa, atunci cind Isaia zice: „neamul Lui cine-1 va povesti ?" S76
,

arata ca neamul Lui nu se poate povesti. Asisderea, cind Moisi zice ca El

„lsi va spala imbracamintea in singele strugurelui" 577
, nu arata, oare, aceea

ce v-am spus de mai multe ori, ca a profe^it voua in ascuns ? Caci a aratat

569. Ie$. 20, 22.

570. Ie? . 23, 21; Num. 13,17.
571. Transcrierea greaca LXX a numelui lui Iosua Navi este aceea de Iisus = numele

lui Hristos. De aici, folosirea mesianica a acestui mime a fost foarte raspindita la

inceputurile Bisericii.

572. Fac. 32,24-31.
573. Is. 6,8.
574. Dan. 7, 13-14.
575. Dan. 2,34.
576. Is. 53,8.
5 77. Fac. 49, 11.



182 APOLOGETI DE LIMBA GREACA

de mai inainte ca El va avea singe, dar nu de la oameni, in felul in care nick

singele viei nu este nascut de la oameni, ci de la Dumnezeu. Iar Isaia cind

L-a numit: „inger de mare sfat"
578

, oare nu a vestit el de mai inainte, ca

venind in lume, El avea sa fie invajator al lucrurilor pe care va avea sa le

propovaduiasca ? Caci toate lucrurile mari pe care le-a gindit Tatal, cu

privire la to{i oamenii care au fost si vor fi placufi Lui, ca si cu privire la

oamenii care singuri s-au indepartat de la El, El smgur le-a propovaduit,

in chip deschis, zicind: ,,Vor veni de la rasarituri si de la apusuri si se vor

odihni dimpreuna cu Avraam, Isaac sj Iacov, intru impara^ia cerurilor;

iar fiii impara^iei vor fi arunca^i intru intunericul eel mai din afara" 579
.

§i inca: „Multi Imi vor zice in ziua aceea: Doamne, Doamne, oare n-am

mincat si n-am baut intru numele Tau580
si n-am profe^it si n-am scos

demoni ?" §i voi zice lor: ,,Departa{i-va de la Mine" s81
. §i, in alte cuvinte,

cu care va condamna pe cei ce sint nevrednici de a fi mintuiti, El a spus ca

va zice: „Duce{i-va intru intunericul eel mai din afara, pe care l-a pregatit

Tatal, lui satan si ingerilor lui" 582
. $i iarasi, in alta parte, a zis: „Va dau

putere sa calcap asupra §erpilor, scorpionilor, scolopendrelor si asupra

intregii puteri a vrajmasului" 583
. §i acum noi, cei care am crezut in Domnul

nostru Iisus, Cei rastignit in timpul lui Pontius Pilat, exorcizind toji demoriii

si duhurile cele rele, le avem supuse noua584 . Caci daca prin profe^i s-a

propovaduit in chip tainic ca Hristos avea sa fie patimitor, iar dupa aceasta,

sa stapineasca peste to{i, totusi, El nu a putut fi ingles de nimeni, pina ce

n-a convins El insusi pe apostoli ca aceste lucruri au fost propovaduite in

chip clar in Scripturi. Caci, mai inainte de a fi rastignit, a strigat: „Trebuie

ca Fiul Omului sa patimeasca multe §i sa fie defaimat de carturari si farisei

578. Is. 9,6.
579. Mt. 8, 11-12.
580. Aici avem o combina^ie de cuvinte din Luca si Matei, care este insa afara de

gindirea lor. Este un „logion" pastrat pe cale verbala.

581. Mt. 7, 22-23; Lc. 13, 26-27.
582. Mt. 25, 41. Cita^ia aceasta nu corespunde exact cu textul din Matei 25, 41.

Ea este totusi identica in Omiliile Pseudo-Clementine XIX, 2 (P.G. I, 424).
583. Lc. 10, 19.

584. Crestinismul a aparut de la inceput, ca o biruinfa a lui Dumnezeu-Tatal, prin

Logosul si Fiul Sau, asupra zeilor pagini, adica asupra demonilor care formeaza armata

lui satan si a^a pe iudei si pe pagini impotriva crestinilor (Dialog. CXXXI, 2). Puterea

asupra demonilor a fost o harisma foarte vie in Biserica primara, atit timp cit ea a avut de

luptat impotriva zeilor. Sfintul Iustin vorbeste adesea de aceasta harisma (Apolog. II,

VI, 6; Dialog. XXX, 3; XXXV, 8; LXXXV, 2; CXI, 2;CXXI, 3). Puterea demonilor asupra

paginilor neconvertifi se poate infelege mai bine daca ne gindim ca sfintul Iustin

socoteste ca diavolul si armata lui nu au fost inca arunca^i in foe; dar ei vor fi aruncaf i,

deoarece Hristos a prezis lucrul acesta (Matei 25, 41). Daca Dumnezeu mai intirzie sa

faca aceasta, este pentru ca El vrea sa lase timp de pocainfa oamenilor care au urmat pe
demoni si se gasesc inca in slujba lor (Apolog. I, XXVIII, 1—2).
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si sa Se rastigneasca, iar a treia zi sa invieze" 585
. Iar David a propovaduit

ca. Fiul lui Dumnezeu avea sa Se nasca din pintece, mai inainte de jsoare si

de luna586 , dupa voin^a Tataluis87 §i a aratat ca El, Care este Hristos,

este Dumnezeul puternics88 si vrednic de inchinare589 .

LXXVII.

Fa^a. de acestea, Tryfon a zis:

— Ca citatele de felul acesta, prin mulrimea lor, sint suficiente ca sa

mul^umeasca pe orisicine, sint si eu de acord. As voi, totufi sa §tii ca eu

pretind sa dovedesti acum cuvintul pe care de multe ori 1-ai pus inainte.

Termina-1 deci §i pe acesta, pentru ca sa vedem in ce chip dovede§ti ca §i

cuvintul acela a fost spus cu privire la Hristosul acesta al vostru. Caci noi

spunem ca acela a fost proferit cu privire la Ezechia.

Si eu i-am raspuns:

— Voi face si acest lucru, asa cum voiri. Dar mai intii dovediri-mi voi

ca cuvintele: „Mai inainte ca sa cunoasca copilul a chema pe tatal sau pe

mama sa, va lua puterea Damascului sj prazile Samariei in fa^a imparatului

Asirienilor", au fost spuse cu privire la Ezechia. Sa §titi insa, ca nu vi se

va putea ingadui sa explica^i, a§a cum voi^i, cu alte cuvinte, ca Ezechia a

luptat cu cei din Damasc §i Samaria in fa{a imparatului Asirienilor590 .

Caci „mai inidnte ca copilul sa cunoasca a chema pe tatal sau pe mama sa",

cuvintul profetic a zis ca: „va lua puterea Damascului $i prazile Samariei in

fata imparatului Asirienilor" s 9 '
. Si, daca Duhul profetic n-ar fi spus acestea,

cu adaosul: „Mai inainte ca copilul sa cunoasca a chema pe tatal, sau pe

mama sa, va lua puterea Damascului si prazile Samariei" s92
, ci ar fi zis

numai: „Si va na§te fiu si va lua puterea Damascului si prazile Samariei",

ari fi putut zice: Deoarece Dumnezeu a cunoscut de mai inainte ca El urma
sa ia acestea, a spus-o de mai inainte. Dar acum profefia s-a spus cu adaosul

acesta: „Mai inainte ca sa cunoasca copilul a chema pe tatal, sau pe mama
sa, va lua puterea Damascului si prazile Samariei". Si voi nu puteri dovedi

ca s-a intimplat vreunuia dintre iudei acest lucru, iar noi putem sa dovedim

585. Mc. 8,31;Lc. 9, 22.
586. Ps. 109, 3; 71, 5,17.
587. Aici este vorba despre nafterea Cuvintului din Tatal, in opozifie cu najterea

din Fecioara. A se vedea §i XLV, 4 si LXIII, 3.

588. Ps. 18,6.
589. Comp. Ps. 44, 13; 71, 11.

590. Argumentul acesta a fost reluat si de Tertullianus, cu verva lui incisiva in
Adv. Marcion. Ill, XIII §iAdv. Jud. IX.

591.1s. 8,4.
592. Ibidem.
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ca aceasta s-a implinit in Hristosul nostru. Caci de indata ce S-a nascut El,

magii din Arabia 593 , venind la El, I s-au inchinat.dupa ce maiinainte venise-

ra la Irod, eel care imparafea in pamintul vostru si pe care cuvintul il

numeste imparatul Asirienilor, din cauza credinfei lui atee si nelegiuite.

$i sti^i ca Duhul Sfint a vorbit de multe ori astfel de lucruri in parabole sj

asemanari. Astfel a facut, bunaoara, fa{a de tot poporul din Ierusalim, catre

care in mai multe rinduri adresindu-se, i-a zis: „Tatal tau este amoreu,

iar mama ta hetee" 594
.

LXXVIII.

Caci regele acesta, Irod, atunci cind au venit la el magii din Arabia si

i-au zis ca, dupa steaua care s-a aratat pe cer au cunoscut ca ,,S-a nascut

un imparat in {ara voastra si am venit sine inchinam Lui" 595
, a cautat

sa afle de la batrinii poporului vostru unde S-a nascut, batrinii i-au spus ca

la Bethleem, caci astfel este scris de profet: „$i tu, Bethleeme, pamintul

lui Iuda, intru nimic nu esti mai mic intre conducatorii lui Iuda; caci din tine

va veni un conducator, care va paste pe poporul Meu" 596
. Deci magii din

Arabia, venind la Bethleem si inchinindu-se copilului si aducindu-i daruri:

aur, smirna si tamiie, dupa. ce s-au inchinat copilului in Bethleem, printr-o

descoperire h' s-a poruncit sa nu mai revina la Irod597 . Iar fiindca Iosif,

eel care era logodit cu Maria, se gindea mai intii sa indeparteze pe logodnica

lui, Maria, socotind ca ea fusese insarcinata din unire barbateasca, adica din

desfrinare, printr-o viziune i s-a poruncit sa. nu-si indeparteze femeia, caci

ingerul care i s-a aratat lui i-a spus, ca ceea ce are in pintece, este de la

Duhul Sfint. Deci, temindu-se, n-a indepartat-o598 , ci dimpotriva., deoarece

in Iudeea avea loc in timpul acela eel dintii reCensamint de sub Quirinius599 ,

a plecat de la Nazaret, unde locuiau, la Bethleem, de unde erau, ca sa se

inscrie. Caci erau de neam din tribul lui Iuda, care locuia in pamintul
acela600 . Apoi, el a primit ordin sa piece impreuna cu Maria in Egipt si sa

ramina acolo cu copilul, pina ce h se va descoperi din nou sa se reintoarca

593. La Matei 2, 1 gasim: ,,de la rasarituri", precizare trecuta ?i in tradi^ia liturgica

crcjtina. Dupa Clement Alexandrinul (Protrept. V, 4) ca §i dupa Ieronim ?i Augustin,

magii au venit din Persia.

594. Ez. 16,3.
595. Cf. Mt. 2,2.
596. Mt. 2,5-6 ;Mih. 5,2.
597. Comp.Mt. 2, 11-12.
598. Mt. 1, 13-30.
599. Sfintul Iustin mai aminteste de recensamintul lui Quirinius ?i in Apologia I,

XXXIV, 2, unde il numeste procurator al Iudeii, in timp ce, dupa sfintul evanghelist

Luca, 2, 2, el a fost guvernator al Syriei.

600. Lc. 2, 1-5.
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in Iudeea601 . Deci, venind timpul ca pruncul sa se nasca in Bcthleem,

deoarece Iosif nu avea unde sa poposeasca in satul acela, a poposit intr-o

pestera din apropierea satului
602

. §i atunci, pe cind ei se gaseau acolo,

Maria a nascut pe Hristos si L-a asezat in iesle
603

, unde L-au gasit magii

care venisera din Arabia604 . Cum ca Isaia a profetizat si despre simbolul

pesterii, v-am istorisit-o mai inainte605 . Dar, totusi, va voi reaminti din nou
aceasta pericopa, pentru cei care au venit astazi cu voi aici. Sjii am istorisit

si pericopa aceea pe care am spus-o mai inainte din Isaia, aratind ca pentru

cuvintele acestea, cei care invafa misterele acelea ale lui Mithras, au fost

pusi la cale de catre diavolul sa spuna cum ca ei se inipaza in aceste mistere

intr-un loc, numit la ei pestera. Deoarece magii din Arabia n-am mai revenit

la Irod, asa cum le-a cerut s-o faca, ci, conform cu cele poruncite lor, s-au

dus in fara lor pe o alta cale, iar Iosif, dimpreuna cu Maria si cu pruncul

au plecat in Egipt, asa cum li s-a descoperit lor, Irod necunoscind pruncul,

la care magii venisera sa se inchine, a poruncit sa fie ucisi, pur si simplu tofi

pruncii din Bethleem. Faptul acesta s-a profefit deopotriva de catre Ieremia,

ca avea sa se intimple, deoarece Duhul Sfint a spus prin el acestea: ,jGlas

in Rama606 s-a auzit; plingere si durere mare. Rachela plingindu-si copiii

ei si nu voia sa se mingiie, fiindca nu sint" 607
. Deci, din cauza glasului care

avea sa se auda din Rama, adica din Arabia (caci si pina astazi exista un loc

in Arabia, care se numeste Rama), plingerea avea sa cuprinda locul unde a

fost inmormintata Rachela, femeia lui Iacov care a fost supra-numit Israel,

patriarhul eel sfint — adica Bethleemul, in timp ce femeile isi plingeau copiii

proprii, care fusesera ucisi si nu-si gaseau mingiiere din cauza intimplarii

care venise asupra lor.

Caci faptul ca Isaia a spus: „Va lua puterea Damascului si prazile

Samariei" 608 insemna ca in Hristos. Care abia Se nascuse, avea sa fie invinsa

puterea demonului celui rau, care locuia in Damasc; ceea ce se arata ca s-a

si intimplat. Caci magii, care erau despuiafi de toate faptele cele rele,

savirsite de demonul acela, venind si inchinindu-se lui Hristos, parca s-au

departat de puterea aceea, pe care Cuvintul ne-a aratat-o in taina ca

601. Mt. 2, 13.

602. Este pentru prima data cind intilnim in literatura bisericeasca ideea aceasta,
care se gaseste, de altfel, redata de evanghelistul Luca (2, 7). Ea se pomeneste, de altfel,
in evangheliile apocrife (Protoevanghelia lui Iacov XVII, 3) si la scriitorii bisericesti de
mai tirziu: Origen, Contra Cels. I, LI (G.G.S. I, 102) si Ieronim, Ad Paulin., LVIII, 3
(P.L. XXII. 581).

603. Lc. 2, 6-7.
604. Mt. 2, 11.

605. Comp. cap. LXX; vezi si Is. 33, 13-19.
606. Despre o Rama, situata la crfiva kilometri la nord de Ierusalim ne vorbeste

|i Ieremia. Dar sfintul Iustin cauta o alta Rama care socoteste ca a existat sau mai exista
in Arabia.

607. Mt. 1, 8; 12, 14, 16-18 si Ier. 31, 15.
608. Is. 8, 4.
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locuieste in Damasc. Iar puterea aceea, fiind pacatoasa sj nedreapta, o
numeste pc buna dreptate, in chip de parabola, Samaria. Cum ca Damascul
era §i este o parte a pamintului arab, cu toate ca este atribuit asa-zisei

Syrofenicii, nimehi dintre voi n-ar putea sa tagaduiasca. A§a ca ar fi bine

pentru voi, o, barba^i, ca cele ce nu le-aji infeles, sa le aflafi de la aceia care

au primit har de la Dumnezeul nostru, al cre§tinilor, in loc de a va zbate,

pe toate caile, ca sa va pastrafi invataturile voastre, necinstind pe acelea ale

lui Dumnezeu. lata pentru care motiv a si fost trecut harul acesta la noi,

dupa cum ne arata si Isaia, care spune astfel, zicind: „Poporul acesta se

apropie de Mine; cu buzele lor Ma cinstesc, iar inima lor este mult departe de

Mine. In zadar Ma respecta, inva^ind porunci si invafaturi omenesti. Pentru

aceasta, Eu voi adauga sa schimb pe poporul acesta si-1 voi schimba si voi

ridica infelepciunea in^elep^ilor lor, iar priceperea pricepu^ilor lor o voi

nimici" 60 '.

LXXIX.
Tryfon, pe de o parte revoltindu-se, iar pe de alta rusinindu-se din cauza

Scripturilor, lucru care se putea citi pe figura lui,mi-a zis:

— Cele ale lui Dumnezeu sint sfinte, explicable voastre insa sint

me§te§ugite, dupa cum se arata $i din cele graite de tine. Ba, ceva mai

mult, ele sint chiar defaimatoare, caci ai spus ca sint ingeri care au lucrat

in chip viclean6
i ° sj care s-au indepartat de Dumnezeu.

Dar eu, cu vocea cit se poate de blinda, voind sa-1 pregatesc pentru

a ma asculta, i-am raspuns:
— Ma mir, o, omule, de dispozijia aceasta pioasa a ta si doresc sa ai

aceeasi dispozitie §i cu privire la Acela despre care se spune ca ingerii Ii

slujesc, dupa cum zice Daniel „ca El este adus ca un fiu al omului la Cel

invechit in zile §i ca I se da lui impara^ia in veacul veacului" 61 *
. Iar pentru

ca sa cunosti, o, omule, ca n-am facut explicarea aceasta, folosindu-ma de

indrazneala noastra, pe care tu o defaimezi, ifi voi da o marturie din Isaia

insusi, care zice ca in localitatea Tanis, din fara Egiptului, au locuit ?i

609. Is. 29,13-14.
610. Cu toate ca Tryfon nu spune in ce consti „greseala" (viclenia) acestor ingeri,

nu exista nici o indoiala ca sfintul Iustin vede aici, dupa Facere 6, 2, unirea lor cu fiicele

oamenilor, de pe urma careia au rezultat zeii paginismului sau demonii. (Vezi Apolog. II,

V, 3; Apolog. I, V, 2; Dialog. XLV, 4). De altfel, punctul acesta de vedere este comun
tuturor scriitorilor crestini ai timpului aceluia. Interpretarea aceasta o gasim $i la Philon

§i la Iosif Flaviu }i, sub o forma oarecare, $i la filozofii ellini stoici. Papias cunoa?te $i el

caderea ingerilor, dar nu-i acuza ca s-ar fi casatorit cu fiicele oamenilor, ci numai pentru

ca s-au dovedit ni?te slujitori necredincioji in guvernarea lumii care le-a fost incredin^ata.

Se j tie ca si iudeii acordau un cult oarecare ingerilor. Declarable sfintului Iustin, la care

se refer! Tryfon, nu se mai gasesc insa in actualul text al Dialogului A se vedea G.
Archambault, op. cit.,. Introduction, p. LXXII.

611. Dan. 7,13-14.
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locuiesc ingeri rai. lata cuvintele lui: „Vai, voua, fii apostafi; acestea zice

Domnul: „A^i facut sfat in afara de Mine si conven^ii in afara de Duhul
Meu, ca sa adaugaji pacate peste pacate, voi, care a|i pornit sa coboriji

in Egipt (iar pe Mine nu M-a{i intrebat), pentru a fi ajutafi de faraon si a va

acoperi de acoperamintul Egiptenilor. Caci acopcrammtul lui faraon va va fi

voua spre rusine si ocara, pentru cei care se incred in Egipteni, pentru ca in

Tanis sint conducatori ingerii cei rai. In zadar se obosesc catre un popor,

care nu le va fi lor de folos intru ajutor, ci numai intru rusine si ocara" 612
.

Dar si Zaharia zice, dupa cum ai amintit insu{i „ca diavolul a stat la dreapta

lui Iisus preotul, pentru a se opune Lui" si a zis „Te va pedepsi Domnul,

Care a ales Ierusalimul" 6 ' 3
. §i, iarasi, s-a scris in Iov, dupa cum si tu ai

spus, ca „ingerii au venit sa se aseze inaintea Domnului §i ca diavolul a venit

impreuna cu ei" 614 . Tot asemenea s-a scris de catre Moisi, la inceputul

car{ii Facerii, ca a fost un sarpe care a ratacit pe Eva §i a fost blestemat6 ' s
.

Iar ca in Egipt au fost magi care au savirsit fapte de puterea celor savirsite

de Dumnezeu, prin credinciosul servitor Moisi, cunoastem destul de bine616 .

De alta parte, sti^i de asemenea ca David a zis ca „zeii neamurilor sint

demoni" 617
.

LXXX.
Despre hiliasm. La acestea, Tryfon a zis:

— Ti-am spus, o, omule, ca te straduiesti sa fii sigur in toate Scripturile,

atunci cind te ocupi cu ele. Dar spune-mi: marturisi^i voi, cu adevarat, ca

locul acesta al Ierusalimului va fi recladit si ca poporul vostru se va aduna

laolalta si se va bucura impreuna cu Hristos, cu patriarhii §i profe^ii cei din

neamul nostru, sau chiar cu cei care au fost prozeli^i, mai inainte de a

astepta sa vina Hristosul vostru, sau ai ajuns sa marturise§ti acestea, pentru

ca sa te ara^i ca esti mai tare decit noi in discufii ?

!j>i eu i-am raspuns:

— Nu sint atit de mizerabil, o, Tryfon, pentru ca sa spun altceva decit

gindesc. Deci, dupa cum ti-am marturisit si mai inainte, atit eu, cit sj mulp
al^ii gindim acestea, fiindca stim, in genere, ca astfel va fi. De asemenea,

ti-am aratat ca mul^i dintre cre§tinii care sint de o credin^a curata si pioasa,

612. Lc. 30, 1-5.
613. Zah. 3,1-2.
614. Iov 1,6; 2,1.
615. Fac. 3, 1-6,14.
616. Comp. Ie?. 7-8.
617. Ps. 95,5.
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nu cunosc acestca618 . Dar ca cei ce se numesc crestini, dar care, in realitate,

sint atei sau eretici impiosi, inva{a lucruri intru totul defaimatoare, atee

$i nebune, {i-am lamurit destul de bine. Totusi, pentru ca sa nu va inchipui^i

ca spun acestea numai acum, in fa£a voastra, voi face o lucrare asupra

tuturor discufiilor acestoraj ale noastre6 '

' , in care voi consemna in scris si

aceste lucruri pe care le marturisesc acum in fa{a voastra. Caci nu prefer

nicidecum sa urmez oamenilor sau inva^aturilor omenesti, ci numai lui

Dumnezeu620 si inva{aturiIor care sint de la El. Daca totusi, vep intilni

pe oarecare dintre aceia care se numesc crestini, dar care nu vor marturisi

acestea, ci vor defaima pe Dumnezeul lui Avraam sj pe Dumnezeul lui

Isaac si pe Dumnezeul lui Iacov si vor spune ca nu exista invierea morfilor

ci ca de-ndata ce mor, sufletele lor sint luate in cer621 , sa nu-i socoti^i

crestini, dupa cum n-ar putea socoti cineva, daca ar judeca bine lucrurile,

sa marturiseasca iudei pe saduchei, sau ereziile asemanatoare ale genistilor,

meristilor, galileenilor, hellenienilor, fariseilor si baptistilor (sa nu ma
asculta^i cu scirba, atunci cind spun tot ce gindesc), ci ca ei se numesc iudei

si fii ai lui Avraam, marturisind pe Dumnezeu cu buzele asa cum El insusi a

strigat
622

, avind insa inima mult departe de El623 . Eu, insa, ca si to{i aceia

care sint intru totul crestini dreptcredinciosi, stim ca va fi atit invierea

trupului, cit si o impara^ie de o mie de ani in Ierusalimul construit din nou,

impodobit si largit, dupa cum marturisesc profepi Iezechiel
624

, Isaia si atyii.

618. Credinfa in mileniu nu este absolut necesara pentru puritatea marturisirii

creatine: mulfi dintre crestinii autentici nu o cunosc. Totuji, dupa sfintul Iustin, orto-

doxia desavir$ita presupune credin^a in imparafia de o mie de ani, la Ierusalim. La
Clement Romanul, Ignatiu, Polycarp, Tatian si Athenagoras nu gasim urme de milenarism.

Sfintul Iustin este, insa, milenarist, ca ?i sfintul Irineu. Tertullianus, totu$i, socotejte ca
eel ce atinge credin^a chiar si intr-un singur punct, devine vinovat.

619. Aici este vorba despre Dialogul de fa^a.

620. Fapte 5,29.
621. Este vorba despre gnostici $i marcionif i. Sfintul Iustin nu concepe ca sufletele

ar merge in cer mai inainte de invierea finala, ci arata ca, in a$teptarea invierii finale,

ele merg intr-un loc mai bun sau mai rau decit pamintul acesta (cap. V, 3), dupa cum ele

apar{in celor buni sau celor rii. Tot asa si sfintul Irineu (P.G. VII, 1209).
622. Is. 29, 13.

623. Aceste erezii iudaice au devenit izvorul tuturor ereziilor crestine. Scriitorii

vechi nu sint de acord nici asupra numarului nici asupra numelui lor. Astfel, Hegesipp
citeaza $apte erezii iudaice drept sursa a tuturor ereziilor creatine. Sfintul Epifanie (Adv.

ffaeres., P.G. XLI, 239) citeaza sapte secte iudaice. In Constitufiile Apostolice VI,

VI (Ed. Funk, Paderborn, 1905, p. 313—315), se vorbeste numai de sase secte. In fine

Isidor de Sevilla, in Etymologiarum lib. VIII, IV, P.L. LXXXII, 297-298, enumera opt

astfel de secte iudaice, cautind sa dea si scurte referinje despre ele. Se pare ca aceste

secte au luat fiin^a nu in exilul babilonic, ci in diasporaua hellenica. A se vedea si G.
Archambault, Justin Dialogue avec Tryphon, Paris, 1909, vol. II, p. 34—37, nota.

624. Iez. 37, 12-14.
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LXXXI.
Caci Isaia a spus despre mileniul acesta astfel: „Va fi cerul nou si

pamintul nou si nu-si vor mai aduce aminte de cele dintii si nici nu li se va

mai sui la inima, ci vor gasi §i bucurie §i veselie in toate cite Eu cladesc.

Caci iata Eu fac Ierusalimul veselie si poporul Meu bucurie $i ma voi veseli

in Ierusalim sj Ma voi veseli de poporul Meu. §i nu se va mai auzi in el glas

de plingere §i nici glas de strigare §i nici nu va mai fi acolo cineva prea tinar

in zile, sau batrin, care sa nu-si plineasca vremea lui. Caci tinarul va fi de o

suta de ani, iar pacatosul care va muri, tot fiu de o suta de ani va fi §i va fi

blestemat. §i vor cladi case §i vor locui ei in§isi intru ele §i vor planta vii

si vor minca ei insisj roadele lor sj vor bea vinul. Nu vor construi ei si altii

vor locui si nu vor planta ei si aljii vor minca. Caci zilele poporului Meu vor

fi intocmai ca zilele lemnului vierii, iar faptele durerilor lor se vor invechi.

Alesii Mei nu vor mai suferi in zadar §i nici nu vor mai na§te fii intru blestem.

Caci ei vor fi samin^a dreapta §i binecuvintata de Domnul, iar nepo^ii lor

vor fi la fel cu ei. $i va fi ca mai inainte de a striga ei, eu ii voi auzi. $i chiar

in timpul cind ei vor vorbi, le voi zice: Ce este ? Atunci lupii sj mieii vor

paste impreuna $i leul, intocmai ca boul va minca paie, iar §arpele va minca

pamint in loc de piine. Nu vor mai fi nedrepta^i si nu se vor corupe pe

muntele eel sfint, zice Domnul" 62S
. Deci, noi am in^eles ca expresiunea din

acest pasaj: „zilele poporului Meu vor fi intocmai ca zilele copacilor, iar

faptele durerilor lor se vor invechi" 626 anunfa in taina o mie de ani627 .

Caci atunci cind s-a spus lui Adam ca. „in ziua in care va minca din pom,

in acea zi va muri"" 628
, noi §tim ca el nu implinise inca o mie de ani. Am

infeles, de asemenea, ca si cuvintele: ,,ziua Domnului ca o mie de ani" 629
,

trebuie sa se refere la aceasta. Fiindca §i la noi a fost un barbat, al carui

nume era loan, unul dintre apostolii lui Hristos, care, intr-o descoperire ce i

s-a facut lui, a profe^it630 ca cei ce au crezut in Hristosul nostra vor petrece

o mie de ani in Ierusalim si ca, dupa aceasta, va fi invierea §i judecata

generala si, ca sa zic pe scurt, vesnica si laolalta a tuturor631 . Lucru care s-a

625.1s. 65,17-25.
626. Is. 65,22.
627. Dupa modul in care sfintul Iustin citeaza mai jos Psalmul 89, 4: „Ziua

Domnului este ca o mie de ani", cu alte cuvinte: ,,0 mie de ani inaintea Domnului sint

ca o zi care vine 51 pleaca" (Septuaginta), el vrea sa arate ca in planul lui Dumnezeu
iconomia lumii trebuie sa recapituleze creajia: sase zile de lucru si o zi de repaus (6.000+
1.000=7.000 de ani). Domnul Iisus Hristos a patimit in a ?asea zi a acestei recapitula^ii

a lumii, adica in al saselea mileniu si El va trebui sa vina cind acest mileniu se va termina,
pentru a inaugura pe eel de-al saptelea mileniu, eel asteptat de sfintul Iustin.

628. Fac. 2, 17.

629. Comp. Ps. 89, 4.

630. Apoc. 20, 4-6.
631. Evr. 6, 1.
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spus si de Domnul nostru, ca „nici nu se vor mai insura, nici nu se vor mai

marita, ci vor fi deopotriva cu ingerii, fiindca ei sint copii ai Dumnezeului

invierii"
632

.

LXXXII.
La noi exista chiar sj pina acum harisme profetice, din care pricina

voi trebuie sa injelegeji ca cele ce au fost mai inainte in neamul vostru au

trecut acum la noi633 . §i, dupa cum §i la voi, alaturea de cei care au fost

profefi sfin^i, au mai fost $i al{i profeji mincino$i, tot asa si acum, la noi,

sint mul^i inva^atori mincinosi de care Domnul nostru ne-a prezis sa ne

pazim, pentru ca sa nu pagubim cu nimic, stiind ca el a fost cunoscator de

mai inainte al celor ce aveau sa ni se intimple noua, dupa invierea Lui din

mor{i sj dupa inal{area Lui la ceruri. Caci a zis ca vom fi ucisj §i uri^i, din

cauza numelui Lui §i ca vor veni mul{i profe^i mincinosi §i Hristosi

mincinosi, intru numele Lui §i vor rataci pe mul^i634 , ceeace s-a si intimplat.

Caci mul^i au inva^at cele atee, cele defaimatoare si cele nedrepte,

pecetluindu-le cu numele Lui si au inva^at §i inva^a pina acum cele virite in

minjile lor de duhul eel necurat al diavolului. Pe acestia, ca si pe voi, ne silim

sa-i convingem sa nu rataceasca stiind ca tot acela care poate sa spuna

adevarul §i nu-1 spune, va fi judecat de Dumnezeu, dupa cum Dumnezeu
insusj a marturisit prin Iezechiel, zicind: „Te-am pus pe tine supraveghetor

casei lui Iuda. Daca pacatosul va pacatui §i nu vei protesta fa^a de el, acesta

va fi pierdut intru pacatui lui, iar singele lui il voi cere de la tine. Daca insa

vei protesta fa{a de el, vei fi nevinovat" 6 3

5

. Pentru teama aceasta ne

straduim si noi sa vorbim dupa Scripturi, iar nicidecum pentru iubirea de

bani, de slava sau de placere. Caci nimeni nu ne-ar putea vadi ca ne-am gasi

intr-una din aceste situafii. Noi nu voim nici macar sa traim la fel cu boierii

poporului vostru, pe care Dumnezeu ii defaimeaza, zicind: ,,Boierii vo§tri

sint partasi furilor, iubind darurile, urmarind rasplata" 636
. Daca voi, insa,

cunoasteji si printre noi pe vreunii de felul acesta, nu este totusj cazul sa va

stradui^i, ca pentru unii ca ace§tia, sa defaima^i §i sa interpreta^i gresit

Scripturile si pe Hristos.

632. Lc. 20, 35-36.
633. Darurile Duhului Sfint (harismele) ant aratate aici (ca $i in cap. LII, 4;

LXXXVII—LXXXVIII), ca unele ce au disparut din lumea iudaica, pentru a fi transferate

asupra discipolilor lui Hristos. Ideea o gasim exprimata in Matei 11, 13. Harismele, care

au fost manifestarea primitiva a Duhului Sfint in Biserica, au ramas in fiinfa §i in sec.

II. Dar pe vremea iui Origen, ele aproape ca disparusera.

634. Comp. Mt. 24, 5, 9, 1 1, 24; 10, 21-22.
635. Comp. Iez. 3, 17-29; 33, 7-9.
636. Is. 1, 23.
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LXXXIII.

Psalmul 109. De altfel si cuvintele: „Zis-a Domnul, Domnului meu:

§ezi de-a dreapta Mea, pina ce voi pune pe vrajma§ii Tai a^ternut picioarelor

Tale" 637
, rnva^atorii vostri au indraznit sa le explice ca au fost spuse cu

privire la Ezechia, deoarece lui i s-a poruncit sa seada de-a dreapta templului

atunci cind imparatul Asirienilor, plin de amenin^are, a trimis soli la el si i

s-a semnalat prin Isaia sa nu se teama de ei. Faptul ci cele spuse de Isaia

s-au intimplat astfel
638

si ca imp&ratul Asirienilor s-a intors in zilele lui

Ezechia si nu a mai dus razboi impotriva Ierusalimului,iar ingerul Domnului

a ucis in timpul navalirii Asirienilor ca la o suta optzeci si cinci de mii,

o stim si noi destul de bine si o marturisim. Dar este, de asemenea, lamurit

ca psalmul acesta nu a fost spus cu privire la Ezechia. Caci textul lui este

acesta: „Zis-a Domnul, Domnului meu: §ezi de-a dreapta Mea, pina ce voi

pune pe vrajmasii Tai asternut picioarelor Tale. El va trimite toiagul puterii

asupra Ierusalimului si va stapini in mijlocul vrajmasilor Tai. Intru straluci-

rea sfinrilor, mai inainte de luceafar Te-am nascut. Juratu-S-a Domnul §i nu

Se va cai. Tu esti preot in veac, dupa rinduiala lui Melchisedec" 639
. Dar ca

Ezechia nu este preot in veac, dupa rinduiala lui Melchisedec, cine nu o § tie ?

§i ca nu el este acela, care rascumpara Ierusalimul, cine nu o cunoaste ? §i,

ca nu el a trimis toiagul puterii in Ierusalim si n-a stapinit in mijlocul

vrajmasilor lui, ci Dumnezeu a fost acela care a intors pe dusmani de la

Ierusalimul care plingea si se vaita, cine nu stie ? Iisus al nostru, insa, mai

inainte de a veni cu slava, a trimis totusi in Ierusalim toiagul puterii, cuvintul

chemarii si al pocain^ei, catre toate neamurile, la care demonii erau

stapinitori, dupa cum zice David: „Zeii neamurilor sint demoni" 640
. §i

cuvintul Lui puternic a facut pe mulri sa paraseasca demonii carora slujeau

si sa creada prin El in atotriitorul Dumnezeu, fiindca zeii neamurilor sint

demoni. Tot astfel si cuvintele: „Intru stralucirea sfinrilor, din pintece mai

inainte de luceafar Te-am nascut" 641
s-au zis pentru Hristos, dupa cum

am spus si mai inainte.

LXXXIV.
Tot despre Nafterea din Fecioard. §i cuvintele: „Iata, Fecioara va lua

in pintece si va naste fiu"
642

s-au spus tot cu privire la aceasta. Caci daca

acesta, despre care vorbeste Isaia, nu avea sa se nasca din fecioara, atunci

637. Ps. 109, 1.

638. Is. 37, 33-38; IV Regi 19, 32-37.
639. Ps. 109, 1-4.
640. Ps. 95, 5.

641. Ps. 109, 3.

642.1s. 7, 14
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despre cine striga Duhul Sfrnt: ,,Iata Domnul Insusi va da semn: iata,

Fecioara va lua in pintece §i va naste fiu"? 643 . Caci daca sj acesta avea sa

se nasca la fel ca tori cei nascuri din impreunare, pentru ce atunci Dumne-
zeu a mai zis ca va da semn, care nu este ceva comun tuturor celor intii

nascuri ? Dar, ceea ce este cu adevarat un semn si care trebuia sa devina

pentru neamul omenesc tin motiv de incredere, este ca dintr-un sin

fecioresc644 , Cel intii nascut dintre toate creaturile a devenit cu adevarat

trup,S-a nascut copil si ca, stiind lucrul acesta de mai inainte, El 1-a prezis

prin Duhul profetic intr-un fel sau altul, a§a cum am aratat mai inainte,

asa incit atunci cind evenimentul acesta urma sa se implineasca, sa se stie

ca el s-a intimplat prin puterea si voin^a Creatorului universului; in acelasi

chip in care Eva a fost facuta dintr-o coasta a lui Adam si tot asa cum toate

celelalte fringe vii au luat fiin^a la inceput, prin Cuvintul lui Dumnezeu.
Dar voi chiar si asupra acestor puncte, averi indrazneala sa falsificati

explicable pe care le-au facut batrinii vostri de pe linga Ptolomeu, eel care

a fost imparatul Egiptenilor; voi spune^i ca Scriptura nu confine interpreta-

rea pe care au dat-o ei, ci: „Iata, tinara ia in pintece", ca si cum faptul acesta

ar insemna ceva deosebit, ca o femeie sa nasca din impreunare barbateasca,

a§a cum fac toate femeile tinere afara de cele sterpe, care, la rindul lor,

daca Dumnezeu vrea, poate sa le faca sa nasca. Astfel, mama lui Samuel,

care nu nastea, a nascut prin voin^a lui Dumnezeu645 si tot astfel, femeia

sfintului patriarh Avraam646 , ca §i Elisabeta, care a nascut pe Botezatorul

loan647 , sau ca altele care au nascut la fel. Asa ca voi nu trebuie sa socotiji

ca este cu neputin^a ca Dumnezeu sa poata toate cite voieiste. §i, ceva

mai mult, deoarece s-a profejit cum ca ceva avea sa fie, n-ar trebui sa

cuteza^i a falsifica sau a interpreta gresit profe^iile, pentru ca, in cazul

acesta, voi va ve^i nedrepta^i numai pe voi insiva, in vreme ce pe Dumnezeu
nu-L ve{i putea vatama cu nimic.

LXXXV.
Alte profepii cu privire la Hristos. Cit privefte cuvintele din profe^ia

care zice: „Ridica^i, boieri, porrile voastre §i ridica^i-va por^i veijnice,

pentru ca sa intre Imparatul slavei"
648

, unii dintre voi indraznesc, de

asemenea, sa le explice, ca s-au zis cu privire la Ezechia, iar alrii, cu privire

643. Ibidem.
644. Col. 1,15.
645. IRegi, 1,20.
646. Fac. 21,2.
647. Lc. 1,57.
648. Ps. 23, 7.
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la Solomon. In fapt insa nu este cu putin^a sa dovedi^i ca au fost spuse nici

cu privire la acesta, nici cu privire la acela si, in genere, nici cu privire la

vreunul dintre cei ce se numesc impara^i ai vostri; ci ele se pot spune numai

cu privire la acest Hristos al nostra, Care S-a aratat „fara chip s i necinstit"

dupa cum ne spune Isaia649 , dimpreuna cu David si cu toate Scripturile,

Care insa este „Domn al puterilor" 6

5

°
, prin vrerea Tatalui, pe care I-a

incredin$at-o Lui, Care a si inviat din mor^i si S-a inal^at la cer, asa cum a

aratat si Psalmul si celelalte Scripturi, atunci cind S-au vestit ca Domn al

puterilor, dupa cum si acum, din cele ce se intimpla sub ochii vostri, va este

usor sa va incredin{a{i, daca voi^i. Caci orice demon alungat prin numele

Lui, al acestui Fiu al lui Dumnezeu si Intii-nascut al intregii zidiri
651

, nascut

prin Fecioara si devenit om, rastignit sub Pontius Pilat de poporul vostru,

mort si inviat din morfi si inal^at la ceruri, este invins si este supus. Daca,

insa, cineva dintre voi ar exorciza in numele oricaruia din cei care au fost

la voi impara^i, drep^i, profe^i sau patriarhi, nici unul dintre demoni nu se va

supune. Dar, daca cineva dintre voi ar exorciza in numele Dumnezeului lui

Avraam, al Dumnezeului lui Isaac si al Dumnezeului lui Iacov, poate ca se va

supune. De altfel, aceia dintre voi care sint exorcisti intrebuin^eaza aceeasi

arta ca si neamurile, atunci cind exorcizeaza, folosindu-se de tamiieri si de

lanjuri magice. Iar ca aceia carora cuvintul profefiei lui David le spune sa

ridice por^ile pentru ca sa intre acest Domn — Care este Domnul puterilor

prin voin{a Tatalui, Iisus Hristos, Care a inviat din morji — sint ingerii si

puterile, a dovedit-o de asemenea cuvintul lui David, la care ma voi referi

iarasi, din cauza acestora care n-au fost ieri cu noi si pentru care spun de

multe ori, acum, in rezumat, multe dintre cele spuse ieri.

Si acum, daca va spun voua acestea, cu toate ca de multe ori am spus

aceleasi lucruri, stiu ca nu fac ceva necugetat. Caci altminteri, ar urma sa

zicem ca este ceva ridicol ca soarele, luna si celelalte stele sa faca intotdeauna

aceeasi cale si sa dea nastere la schimbarea anotimpurilor, sau ca barbatul

care se ocupa cu socotelile, daca ar fi cercetat cit fac de doua ori doua si,

fiindca v-a spus de mai multe ori ca fac patru, sa inceteze de a va zice, iarasi,

ca fac patru si altele la fel, care marturisite in chip constant sint spuse si

marturisite intotdeauna la fel, cum si ca eel ce discuta pe baza Scripturilor

profetice sa nu fie lasat sa spuna intotdeauna aceleasi Scripturi, ci sa se

creada ca are de spus ceva mai bun decit Scripturile. Cuvintul prin care

v-am spus ca Dumnezeu arata ca in cer sint si ingeri si puteri, este acesta:

649. Is. 53, 2-3.
650. Ps. 23, 10.

651. Col. 1, 15.
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„Lauda{i pe Domnul din ceruri, laudari-L pe El intru cei de sus. Lauda{i-L

pe El to{i ingerii Lui, lauda^i-L pe El toate puterile Lui" 652
.

Atunci, un oarecare Mnaseas, dintre cei care venisera cu cei din ziua a

doua, a zis

:

— $i noi ne bucuram, cind vedem ca tu incerci sa spui iarisi aceleasi

lucruri pentru noi.

La acestea, euam raspuns:

— Ascultaji, prieteni, carei Scripturi incredinfindu-ma, fac acest lucru:

Iisus a poruncit „sa iubim chiar si pe vrajmasi" 6 5 3
, lucru care a fost propo-

vaduit si de Isaia, in mai multe locuri, in care se arata si taina renasterii

noastre si, in genere, a tuturor celor ce asteapta, ca sa se arate Hristos in

Ierusalim si care se silesc sa-i mul^umeasca prin fapte. lata cuvintele care

s-au spus prin Isaia; „Ascultari cuvintul Domnului, cei care tremurari de

cuvintul Lui. Spune^i , celor ce va urasc pe voi si va defaimeaza,,,frarii

nostri", pentru ca numele Domnului este slavit de voi. S-a aratat in veselia

lor, iar aceia se vor rusina. Glasul strigatului din cetate, glasul poporului,

glasul Domnului care rasplate§te rasplata celor mindri. Mai inainte ca aceea

care se gasejte in dureri sa nasca si mai inainte de a veni durerea facerii,

a nascut parte barbateasca. Cine a auzit un astfel de lucru §i cine a vazut

asa ceva, ca pamintul sa sufere durerile facerii intr-o zi, si ca sa se nasca

un popor dintr-o data, ca Sionul a suferit durerile facerii si a nascut pe

copiii lui ? §i Eu am dat asteptarea aceasta si celei ce nu va naste, zice

Domnul. lata, Eu am facut-o pe cea care va naste si pe cea stearpa, zice

Domnul. Veseleste-te Ierusalime si sarbatorifi top cei care-1 iubiji. Bucu-

rari-va to^i care plinge^i cauza lui, pentru ca sa sugeri si sa va saturap din

sinul mingiierii lui si, pentru ca sugind, sa va infruptad din intrarea slavei

lui"
654

.

LXXXVI.
§i, spunind acestea, am adaugat:

— Ca Acesta, pe Care Scripturile II arata ca, dupa rastignire, va veni

iarasi plin de slava6ss , a avut ca simbol pomul viefii
656

care se zice ca fusese

plantat in rai, ca si despre cele ce aveau sa se intimple celor drep^i, ascultap

acum: Cu toiagul a fost trimis Moisi pentru rascumpararea poporului657 .

Cu acest toiag, pe care-1 avea in mina, in fruntea poporului, el a despicat

652. Ps. 148, 1-2.
653. Comp. Mt. 5, 44; Lc. 6, 27.
654. Is. 66,5-11.
655. Dan. 7, 13-14; Ps. 23, 7.

656. Cf. Fac. 2,9; PUde, 3,18.
657. Ies. 4, 17.
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marea6S8 si tot prin el a vazut {isnind apa. din stinca659 . Tot astfel,

aruncind un lemn in apa din Merra, care era amara, a facut-o dulce660 .

Iacov, aruncind niste toiege in canalele apelor, a izbutit ca oile fratelui

mamei sale sa aiba in pintece pentru ca sa dobindeasca el ceea ce avea si se

nasca din ele. Si tot cu ajutorul toiagului lui, acelasi Iacov se lauda ca a

trecut riul
661

. Se spune, apoi, ca i s-a aratat (in vis) o scara, iar Scriptura a

aratat ca Dumnezeu se sprijinea pe ea662 . Ca aici nu era vorba despre Tatal,

v-am aratat indeajuns din Scripturi. In acelasi loc, Iacov, varsind untdelemn

pe o piatra, a primit de la Insusi Dumnezeu care i se aratase, marturia ca a

uns coloana in cinstea Lui663 . Am aratat, de asemenea, ca in multe locuri

din Scriptura, Hristos a fost propovaduit in cbip simbolic ca piatra si am
dovedit ca toata ungerea, fie cu untdelemn, fie cu stacta, fie cu alte

unguente care provin din compozi^ia mirului, II simboliza pe El, deoarece

Cuvintul zice: „Pentru aceasta Te-a Uns pe Tine, Dumnezeule, Dumnezeul

Tau, cu untdelemnul veseliei, preferindu-Te tovarasilor Tai" 664
. Caci to{i

imparajii §i to^i un$ii de la El se imparta§eau ca sa se numeasca si impara^i

si iinsi, in acelasi chip in care si El insusi a luat de la Tatal, numirea de

imparat, de Hristos, de preot, de inger si toate celelalte de felul acesta, pe

care le are sau le-a avut. Toiagul lui Aaron, care a odraslit, 1-a aratat pe Acesta

arhiereu. Iar Isaia a profefit ca Hristos va fi „toiag din radacina lui Iesei" 665 .

De asemenea, David zice ca dreptul va fi ,,ca un arbore plantat la miirginile

riurilor, care-si va da rodul lui la timpul lui si a carui frunza nu va

fi smulsa" 666
si tot el a mai spus ca dreptul „ca finicul va inflori" 667

.

Dintr-un arbore S-a aratat Dumnezeu lui Avraam, dupa cum este scris, linga

stejarul din Mamvri668 . Iar poporul, cind a trecut Iordanul, a gasit saptezeci

de salcii si douasprezece izvoare669 . ,,ln toiag si in varga" 670 zice David ca

a fost mingiiat de Dumnezeu. Iar Elisei, aruncind un lemn in riul Iordan,

a scos la suprafafa fierul toporului cu care fiii profe^ilor venisera sa taie

lemne pentru construirea casei, in care voiau sa graiasca §i sa mediteze la

658. Ie?. 14, 16.

659. Ie? . 1 7, 5-6 ; Num. 20,8.
660. Ie? . 15, 23-25.
661. Fac. 30, 37-38; 32, 10.

662. Fac. 28, 12-13.
663. Fac. 28, 18; 31, 13.

664. Ps. 44, 7.

665. Comjj. Is. 11, 1.

666. Comp. Ps. 1,3.
667. Ps. 91,12.
668. Fac. 18, 1.

669. Icj. 15, 27; Num. 33, 9. Capitolele indicate din Iesire si Numeri nu vorbcsc de
salcii, ci de trunchiuri de palmieri.

670. Ps. 22, 14.
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legea si la poruncile lui Dumnezeu671 , dupa cum si pe noi, care ne gaseam

cufundari in pacatele cele mai grele pe care le-am facut, prin rastignirea

Sa pe lemn si prin apa, Hristosul nostru curafindu-ne, ne-a rascumparat si

ne-a facut casa de rugaciune si de inchinare. Si tot toiag a'fost si acela, care

a aratat pe Iuda, tata al celor nascuti din Tamara, printr-o taina atit

de mare672 .

LXXXVII.
Dupa ce am terminat de spus acestea, Tryfon a zis:

— Sa nu crezi ca incerc sa rastorn cele spuse de tine, daca iri cer tot

felul de lamuriri, asa cum ma vezi ca fac, ci numai voiesc sa aflu cit mai

multe despre cele cu privire la care te intreb. Spune-mi, deci, atunci cind

Cuvintul graieste prin Isaia: ,,Va iesi un toiag din radacina lui Iesei si o

floare se va ridica din radacina lui Iesei si Duhul lui Dumnezeu Se va odihni

peste ea, Duhul in^elepciunii si al in^elegerii, Duhul voin^ei si al puterii,

Duhul cunostinfei si al pietarii si-1 va umple Duhul temerii de Dumne-
zeu" 673

. El spunea ca este de acord cu mine cum ca textul acesta s-a spus

cu privire la Hristos. Dar, a adaugat el, deoarece tu zici ca Hristos a fost un

Dumnezeu mai inainte de veci, ca El S-a intrupat dupa voin^a lui Dumnezeu,

pentru a Se naste ca om din Fecioara, cum este cu putin^a sa demonstrezi ca

El a fost preexistent, in timp ce El S-a umplut de puterile Duhului Sflnt,

pe care Cuvintul le enumera prin gura lui Isaia, ca si cum El ar fi fost lipsit

de ele ?

Fa{a de acestea, eu i-am raspuns:

— Ai pus o intrebare cit se poate de inteligenta si de in^eleapta. Caci,

cu adevarat, lucrul acesta pare a fi plin de nedumerire. Dar, pentru ca sa

injelegi si rariunea acestora, asculta cele ce-^i spun. Cuvintul nu arata

nicidecum ca puterile acestea ale Duhului, enumerate aici, vor veni asupra

Lui ca si cum El ar fi lipsit cu totul de ele, ci ca unele care vor trebui sa-si

gaseasca sfirsitul in El, adica sa-si gaseasca odihna asupra Lui, pentru ca in

neamul vostru sa nu mai fie proferi, dupa obiceiul eel vechi, fapt care se

poate constata chiar de voi insiva: caci, dupa El, nu a mai fost la voi nici un
alt profet. Iar ca, de asemenea, proferii care au fost la voi, primind fiecare de la

Dumnezeu o putere sau alta, au facut si au vorbit cele ce-am aflat si noi din

Scripturi, firi atenri la cele ce va spun eu acum. Caci Solomon a avut duhul

671. Cf. IVRegi6, 1-7.

672. Fac. 38, 25—26. Istoria Tamarei este exploatata si de sfintul Irineu, Adv.
Haeres., IV, XXV, 2 (P.G. VII, 1501) $i in sens mesianic. El vede insa taina nu in bastonul
tatalui lui Iuda, ci in firul roju pe care moasa il lega de nrina aceluia dintre gemeni care
se parea ca se va na?te intii.

673.1s. 11, 1-3.
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in^elepciunii, Daniel pe eel al in^elegerii si al voinfei, Moisi pe eel al puterii

si al pietajii, Hie pe eel al temerii si Isaia pe eel al cunostinjei. Ceilal^i au

avut, iarasi, o singura putere fiecare, sau, in chip succesiv, una dupa alta,

cum au fost Ieremia, cei doisprezece (profeji mici), David si to^i ceilal^i, in

genere, care au fost profe^i la voi. Apoi, s-a odihnit, adica a incetat, cind a

venit Acela dupa care ele trebuiau sa inceteze de la voi, atunci cind iconomia

Lui cu privire la oameni s-a implinit. §i luind iarasi odihna in El, dupa cum
se profejise, ele aveau sa devina daruri pe care le da, din harul puterii

Duhului Aceluia, celor ce cred in El, dupa cum stie ca este fiecare vrednic.

Cum ca s-a profe^it ca acest lucru avea sa se faca de El, dupa inal^area Lui

la ceruri, am spus-o si mai inainte si o spun iarasi. Caci s-a zis: „s-a inal^at

intru inaljime, a robit robia si a dat daruri fiilor oamenilor" 6 74
. §i, iarasi,

intr-o alta profe^ie s-a zis: „Si va fi dupa acestea, ca voi varsa Duhul Meu
peste tot trupul si peste robii Mei si peste roabele Mele si vor profeji" 675

.

LXXXVIII.

§i se pot vedea chiar fi in mijlocul nostru femei si barba^i, care au

primit harisme676 de la Duhul lui Dumnezeu. Asa ca, nu din cauza ca ar fi

avut sa fie lipsit de putere s-a profept ca vor veni asupra Lui puterile enume-

rate de Isaia; ci din cauza ca ele nu aveau sa existe mai departe. Marturie

despre aceasta sa va fie voua ceea ce v-am spus ca s-a intimplat cu magii

din Arabia, care, de indata ce S-a nascut Pruncul, venind I s-au inchinat.

Caci chiar in clipa in care S-a nascut, El a avut puterea Lui $i, crescind la fel

cu ceilal^i oameni, folosindu-Se de cele ce erau potrivite, a dat fiecarei virste

aceea ce era propriu ei
6 7 7

, hranindu-Se cu toate felurile de hrana si raminind

astfel aproape treizeci de ani pina cind a venit, ca mai inainte propovaduitor

al aratarii Sale, loan, care a mers inaintea Lui pe calea botezului678 dupa
cum v-am dovedit-o si mai inainte. Atunci Iisus, venind la riul Iordan, unde

boteza loan si coborind Iisus in apa, foe s-a aprins in Iordan679 . iSi iesind El

din apa, apostolii acestui Hristos al nostru au scris ca Duhul Sfint a zburat,

674. Ps. 67, 18; Comp. Ef. 4, 8.

675. Ioel, 2,28-29.
676. Despre harismele din Biserica crestina a se vedea si cap. LXXXII. Dupa. sfintul

Iustin ele s-au concentrat mai intii toate in Hristos, Care apoi le-a transmis credinciojilor

Sai.

677. Lc. 2,40,52.
678. Lc. 3, 23.

679. In istorisirea Botezului Domnului pe care ne-o face sfintul evanghelist Luca (3,
21-22), nu gasim nimic in legatura cu focul care „s-a aprins in Iordan". In literatura
crestina primara, focul este pus in legatura cu prezenja Duhului Sfint inziua Cincizecimii,
asa cum se istoriseste in Fapte, 2, 1, 4 si asa cum a prezis sfintul loan Botezatorul despre
Botezul „cu Duh Sfint si cu foe" (Mt. 3, 11; Lc. 3, 16).
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ca un porumbel asupra Lui680 . §i noi stim ca El a venit la riu nu ca unul

care ar fi avut trebuin^a de botez, sau de Duhul, care a venit in chipul

porumbelului, dupa cum El nu a suportat sa. Se nasca si sa Se rastigneasca

pe cruce ca unul care ar fi avut trebuin^a de acestea, ci a facut toate acestea

pentru neamul oamenilor, care de la Adam cazuse sub moarte si sub rataci-

rea sarpelui, fiecare savirsind la rindul lui raul, si prin greseli personale. Caci

voind ca acestia — ingeri si oameni — sa fie cu putin^a libera de hotarire si

autonomi din punct de vedere moral, Dumnezeu i-a facut in asa fel, ca

fiecare sa savirseasca aceea ce le-a dat putere sa faca, cu scopul ca, daca vor

alege cele placute Lui, sa-i pastreze fara stricaciune si fara de pedeapsa;iar

daca vor pacatui, sa-i pedepseasca pe fiecare asa cum va socoti El.

§i nici faptul ca a intrat in Ierusalim sezind pe un asin, dupa cum am
aratat ca s-a profe^it, nu I-a dat vreo putere ca sa fie Hristos, ci a adus numai

o marturie oamenilor ca El este Hristos, tot asa cum si in ce priveste pe

loan, el a trebuit sa fie o marturie oamenilor pentru ca acestia sa in{eleaga

cine este Hristos. Astfel, pe cind loan strabatea {inutul de pe marginea

Iordanului si propovaduia botezul pocainfei, purtind cingatoare de piele

si imbracaminte din par de camila, si nemincind nimic in afara de acride

si de miere salbatica681 , oamenii socoteau ca el este Hristos682 . Din cauza

aceasta, el striga oamenilor: ,,Nu sint eu Hristos, ci glasul celui ce striga
683

caci va veni Cel ce este mai puternic decit mine, a Carui incal^aminte nu sint

vrednic sa o due" 684
. §i venind Iisus la Iordan, si crezindu-se de lume ca

este fiul lui Iosif, timplarul6 8 5
, si aratindu-se fara de chip asa cum propova-

duiesc ScriptUTile686 si fiind socotit El insusi timplar687 (caci niste astfel de

lucruri de timplarie lucrase cit timp fusese printre oameni: pluguri si juguri,

inva^indu-ne prin aceasta si simbolurile drepta^ii si via^a activa), din cauza

aceasta Duhul Sfint, si pentru oameni, dupa cum am zis, a zburat in chip

de porumbel asupra Lui si totodata a venit si un glas din cer, care a vorbit

odinioara si prin David ca din partea lui Hristos, spunind ceea ce avea sa I se

spuna Lui de catre Tatal: „Fiul Meu esti Tu, Eu astazi Te-am nascut" 688
;

aratind ca atunci va fi nasterea Lui pentru oameni, cind El avea sa inceapa

a fi cunoscut de oameni: „Fiul Meu esti Tu, Eu astazi Te-am nascut".

680. Comp. Lc. 3, 21-22;Mt. 3, 13-16.
681. Comp. Mt. 3, 1-4; Mc. 1, 2-6; Lc. 3, 3.

682. Lc. 3, 15.

683. In. 1, 20-23.
684. Mt. 3,ll;Lc. 3, 16.

685. Mt. 13, 55; Lc. 3,23.
686. Cf. Is. 53,2-3.
687. Mc. 6,3.
688. Lc. 3, 21-22; Ps. 2, 7.
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LXXXIX.
Profefii referitoare la cruce. Acum, a zis Tryfon:

— Si stii bine ca tot neamul nostru asteapta pe Hristos si ca noi

recunoastem ca toate Scripturile pe care tu le-ai adus au fost spuse cu

privire la El. Ceva mai mult: eu spun ca chiar numele de Iisus, cu care a fost

supranumit fiul lui Navi, m-a facut sa inclin deopotriva la aceasta. Cu toate

acestea ne indoim, cind este vorba sa credem ca Hristos a avut sa fie rastignit

intr-un chip atit de necinstit. Caci in Lege se spune ca eel rastignit este

blestemat689 . Asa ca, cu privire la faptul acesta, eu ma indoiesc, pina in

clipa de fa$a. Cum ca Scripturile propovaduiesc ca Hristos va fi patimitor,

este lucru lamurit. Am vrea totusi sa §tim, daca El avea sa patimeasca de pe

urma acestei patimiri blestemate de lege ?
690

. Daca pori sa dovedesti si aid

ceva, dovedeste.

La acestea, eu i-am raspuns:

— Daca Hristos n-ar fi avut sa patimeasca si daca proferii n-ar fi zis

ca „din cauza nelegiuirii poporului va fi dus la moarte si ca va fi necinstit
691

si biciuit
692

, ca va fi socotit printre cei nelegiuiri si ca va fi dus ca o oaie

la junghiere" 693
, El, al Carui neam profetul zice ca nimeni nu-1 va putea

povesti, ar fi fost natural ca sa va mirari. Daca insa acest lucru este acela

care-L caracterizeaza si-L anun^a tuturor, cum, atunci, noi n-am fi crezut cu

hotarire in El ? De altfel, tori aceia care au in^eles cele spuse de proferi,

acest lucru il vor spune, iar nu altceva
; de indata ce numai vor auzi ca El

a fost rastignit.

XC.

Atunci, a zis Tryfon, invaja-ne si pe noi din Scripturi, pentru ca sa ne

incredin^am si noi. Noi stim ca El avea sa patimeasca si sa fie ,,dus ca o

oaie" 694
, dar dovedeste-ne, cum ca El avea sa se si rastigneasca si sa moara

689. Deut. 21, 23; Gal. 3, 13.

690. Marturisirea in legatura cu Hristos ..patimitorul" o mai gasim si in cap.
XXXIX, 7 al DialoguluL Ceea ce punea in mare dificultate pe Tryfon era rastignirea lui

Hristos, care era un lucru blestemat de Lege. Asupra credinjei iudaice intr-un Mesia
patimitor a se vedea ?i cap. LXVIII, 5 din Dialog. Dar iudeii din sec. al II-lea a?teptau in

genere un Mesia glorios. El avea sa fie precedat de un oarecare Ben Josef si trebuia sa
invinga pe Gog si Magog (Iez. 38—39), adica neamurile si apoi sa fie invins de ele si ucis

intr-o lupta suprema. Iudeii trebuiau atunci sa se refugieze, pentru a astepta acolo pe Hie
si pe Mesia Ben David, Mintuitorul (A se vedea Langrange, Le Messianisme chez les Juifs,

Paris, 1909, p. 236-256).
691. Ibidem.
692. Ibidem, 12.

693.1s. 53,8.
694. Is. 53, 7.
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atit de rusjnos si de necinstit, prin moartea cea blestemata de lege695
,

caci noi nici macar nu putem sa ne apropiem cu gindul de aceasta idee.

— Tu §tii, i-am raspuns eu, ca. tot ce-au spus §i au facut profe^ii, dupa

cum voi insjva a{i marturisit, au descoperit in parabole sj semne, pentru ca

cele mai multe dintre ele sa nu poata fi injelese de to^i, ascunzind astfel

adevarul in ele, pentru ca cei care cauta sa-1 gaseasca si sa-1 hivefe, sa-si

dea osteneala in vederea acestui lucru.

La aceasta, ei au zis:

— Am recunoscut cele ce zici tu acum.

— Asculta, deci, am adaugat eu,si cele ce urmeaza: Moisi, eel dintii,

prin semnele pe care le-a facut, a aratat ca blestemul acesta al crucii era

numai ceva aparent.

— Dar care sint semnele acelea de care vorbesti?au zis ei .

— Cind poporul, am continuat eu, lupta impotriva lui Amalec, iar fiul

lui Navi, supranumit cu numele de Iisus, se gasea in fruntea luptei, Moisi

insusi se ruga lui Dumnezeu, avind miinile intinse, de o parte si de alta, in

timp ce Or §i cu Aaron i le {ineau astfel ziua intreaga, pentru ca nu cumva
Moisi obosind, miinile sa-i cadi in jos. Caci, daca din semnul acesta care

imita crucea scadea ceva, dupa cum se scrie in carjile lui Moisi696 , poporul

era invins, iar daca raminea in starea aceasta, in tot timpul acesta Amalec
era invins si, daca avea putere asupra lui, prin cruce o avea. Iar poporul nu
devenea mai tare pentru ca Moisi se ruga astfel, ci pentru ca numele lui Iisus

era in fruntea luptei, iar el facea numai semnul crucii. $i cine dintre voi nu
stie ca pe Dumnezeu II imblinze^te mai mult decit orice rugaciunea insojita

de plingere si de lacrimi, aceea pe care o face cineva, atunci cind

prostemindu-se la pamint, isj pleaca genunchii ? Cu toate acestea, asa cum
s-a rugat atunci cind a stat pe piatra, nu s-a mai rugat alta data nici Moisi si

nici vreun altul; iar piatra, dupa cum am dovedit mai inainte, este §ii ea un
simbol cu privire la Hristos69 7

.

XCI.

Aratind si intr-alt fel puterea tainei crucii, Dumnezeu a spus prin Moisi,

in binecuvintarea cu care a binecuvintat pe Iosif: „Prin binecuvintarea

695. Comp. Deut. 21, 23; Gal. 3, 13.

696. le§. 17, 9 $i urm.
697. Sfintul Iustin combina aici figura lui Moisi, care ingenunchiat pe piatra se ruga

cu miinile intinse cruce, cu figura lui Iisus Navi, care se gasea in fruntea luptei impotriva
lui Amalec, pentru ca sa arate mai pregnant cum Iisus Hristos este Invingatorul demonu-
lui, prin moartea pe cruce. O astfel de combinajie, cu unele variante mai intilnim, de
asemenea, si la alfi apologef i.
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Domnului este pamintul sau, din anotimpurile cerului si din roua, din

izvoarele cele de jos ale abisurilor, din schimbarile dupa anotimp ale roadelor

soarelui; din adunarea laolalta a lunilor, din virfurile munfilor, din crestele

dealurilor, din riurile cele vesnice §i din plinirea fructelor pamintului. §i sa.

vina asupra capului lui Iosif si asupra crestetului sau cele placute Celui ce

S-a aratat in rug. Intii-nascut slavit intru frari, frumuse^ea Lui ca aceea a

taurului, coarnele Lui intocmai ca coarnele rinocerului: intru ele va impunge

neamurile, pina la marginea pamintului" 698
. Nimeni n-ar putea spune si

dovedi ca „coarnele rinocerului" (care, de altfel nu are decit un singur corn)

s-ar putea referi la un alt lucru sau la o alta forma, decit numai la figura care

infariseaza crucea. Caci crucea este un lemn drept, la care, atunci cind se

adauga un alt lemn lateral, partea de sus se vede ridicata intocmai ca un

corn, in timp ce marginile celelalte, care sint de o parte si de cealalta, se vad

ca doua coarne, legate de un singur corn. De altfel, si lemnul care este infipt

la mijloc si pe care sint suifi cei rastigni^i, iese in afara, ca un corn si se

infariseaza. si el ca un corn asezat laolalta si infipt dimpreuna cu celelalte

coarne.

In ceea ce priveste cuvintele: intru ele va impunge neamurile pina la

marginea pamintului699 , ele arata tocmai lucrul care se intimpla acum in

toate neamurile. Caci oamenii din toate neamurile fiind impunsi, cu alte

cuvinte, fiind patrunsi de pocainja, prin taina aceasta au venit la inchinarea

adevaratului Dumnezeu, de la idolii si demonii cei zadarnici, in timp ce

acelasi semn se vede spre nimicirea si condamnarea celor necredinciosi,

in acelasi chip in care s-a intimplat poporului celui iesit din Egipt, ca prin

semnul intinderii miinilor lui Moisi §i prin numirea cu numele lui Iisus a

fiului lui Navi, Amalec a fost invins, iar Israel s-a aratat biruitor. Tot ca

figura si ca semn, de altfel, a fost si ridicarea crucii aceleia care s-a facut

impotriva serpilor care muscau pe Israel, pentru mintuirea celor ce aveau sa

creada700 ca inca de atunci s-a propovaduit prin Cei ce avea sa fie rastignit

moartea sarpelui si mintuirea celor musca^i si care se refugiau la Cei ce a

trimis in lume pe Fiul Sau, Care avea sa fie rastignit
701

. Caci Duhul profetic

nu ne-a invajat sa credem in sarpe, prin Moisi, fiindca arata ca, la inceput,

el a si fost blestemat de Dumnezeu702
; iar in Isaia se arata ca El va fi ucis ca

un vrajmas, cu marea sabie care este Hristos 703 .

698.Deut. 33, 13-17.
699.Deut. 33, 17.

700. Cf. In. 3, 15.

701. Cf. In. 3, 14-16.
702. Fac. 3, 14.

703. Is. 27, 1.
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XCII.

In legdturd cu observanfele legale. Deci, daca cineva nu a primit de la

Dumnezeu harul dc a in^elege cele spuse si savirsite de profe^i, el nu va

folosi nimic, daca va crede ca spune cuvintele si faptele profe^ilor §i daca,

cu toate acestea, nu-si va putea da seama de ele. Dar, oare, pentru cei mul^i

nu se va parea ca sint chiar de dispre^uit cuvintele acestea, cind vor fi rostite

de catre cei ce nu le in^eleg ? Caci, daca cineva ar voi sa va cerceteze pentru

ce Enoch si Noe, dimpreuna cu copiii si atyii care au fost la fel cu acestia,

au bineplacut lui Dumnezeu, cu toate ca nu erau in circumciziune §i nici nu

sarbatoreau simbata si pentru care motiv Dumnezeu a socotit de bine,

ca, dupa atitea generatii, prin alte porunci si legiuiri sa se indrepta{easca

ceilal^i, si anume: cei de la Avraam, pina la Moisi, prin circumciziune, iar

cei de dupa Moisi, atit prin circumciziune, cit §i prin alte porunci, adica

prin pazirea simbetei, prin jertfe, liba^iuni si ofrande,— ce ve{i putea

raspunde voi, decit ca, a§a cum am spus-o mai inainte, din cauza ca Dumne-
zeu, in calitate de cunoscator al celor viitoare, a stiut ca poporul vostru avea

sa devina vrednic de a fi izgonit din Ierusalim si ca nimanui nu-i va mai fi

ingaduit sa intre acolo ? Caci, dupa cum am spus-o mai inainte, voi nu

sinte^i de recunoscut dupa nimic altceva, decit dupa taierea imprejur cea

trupeasca. Dar nici Avraam nu a fost marturisit de Dumnezeu, ca drept,

pentru circumciziune, ci pejvtru_credinta lui, caci mai inainte de a se circum-

cide s-a spus despre el astfel: „§i Avraam a crezut lui Dumnezeu si i s-a

socotit lui spre indrepta^ire" 704
.

Pentru noi, deci, care in necircumciziunea trupului nostru credem in

Dumnezeu prin Hristos si care am primit numai circumciziunea aceea care

ne foloseste, adica circumciziunea inimii, noi nadajduim ca ne vom arata

drepfi si bineplacup lui Dumnezeu, deoarece El insusi ne-a dat marturia

aceasta prin cuvintele profe^ilor. Iar daca vi s-a poruncit sa pazi^i simbata

si sa aduce^i ofrande si daca Domnul v-a ingaduit sa avep un loc, in care sa

invoca^i numele lui Dumnezeu, a facut aceasta, dupa cum s-a spus: pentru

ca nu cumva devenind idololatri si neaducindu-va aminte de Dumnezeu, sa

deveni^i necredinciosi si atei, asa cum v-ap aratat intotdeauna a fi. Cum ca

pentru aceasta v-a dat Dumnezeu poruncile cu privire la simbete si la

ofrande, v-am dovedit-o prin cele aratate de mine mai inainte. Cu toate

acestea a§ voi sa reiau aproape toate cele spuse de mine pina acum, pentru

cei ce au venit aici abia astazi. Caci, daca nu ar fi asa precum spun eu, atunci

ar insemna ca Dumnezeu sa fie calomniat ca nici nu ar cunoaste cele viitoa-

re, nici nu ar inva^a pe to{i sa cunoasca fi sa savirfeasca aceleasi lucruri

704. Fac. 15,6;Comp. Rom. 4, 10.
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drepte (caci si mai inainte de Moisi a fost un mare numar de genera{ii

omenesti) si atunci nu ar mai fi adevarat cuvintul care zice ca: ,,Dumnezeu

este adevarat si drept si toate caile Sale sint judeca^i ?i nu este nedreptate

intra El" 70S
. Dar, deoarece cuvintul este adevarat, Dumnezeu nu voieste ca

voi sa fi{i intotdeauna atit de neinfelepti $i de egoisti, pentru ca El vrea ca

sa va mintuip dimpreuna cu Hristos, Cel care este atit de bineplacut lui

Dumnezeu si care a fost marturisit de sfintele cuvinte profetice, asa cum am
aratat mai inainte, cind am dovedit lucrul acesta.

XCIII.

Caci Dumnezeu a aratat la tot neamul oamenilor sa cunoasca cele ce

sint drepte intotdeauna si pentru oricine, cu alte cuvinte, toata dreptatea,

si de aceea tot neamul omenesc cunoaste ca adulterul, curvia, uciderea de

oameni si toate celelalte de felul acestora sint niste lucruri rele. §i chiar daca

to{i oamenii ar face niste astfel de lucruri, pentru faptul ca ei stiu ca

savirsesc nedreptatea cu aceasta, ei nu sint eliberafi de vina, decit aceia care

sint plini de duhul eel necurat si care, corupji de o crestere rea si de

obiceiuri si legi rele, au pierdut no^iunile naturale, sau, ceva mai mult, si

le-au stins sau continua sa le aiba inmormintate in sufletele lor. Unii ca

acestia pot fi vazu^i ca nu voiesc sa sufere de la alfii, ceea ce ei insisi fac

altora si ca defaimeaza cu consliin^a plina de vrajmasie pe alfii pentru

aceleasi lucruri pe care le savirsesc ei insisi. Din cauza aceasta mi se pare ca

s-a spus intr-un chip cit se poate de frumos de catre Domnul si Mintuitorul

nostru Iisus Hristos, ca in doua porunci.se implineste toata dreptatea si

pietatea706 , iar acestea sint: „Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau din

toata inima ta si din toata puterea ta §i pe aproapele tau (sa-1 iubesti), ca pe

tine insu^i" 707
. Cel ce iubeste pe Dumnezeu din toata inima si din toata

puterea, plin fiind de idei pioase nu va cinsti pe nimeni altul ca Dumnezeu

;

el va cinsti totodata, §i pe Ingerul708 acela cu voin^a lui Dumnezeu, §i

Care este iubit de insusi Domnul si Dumnezeul nostru. Iar cel ce iubeste pe

aproapele ca pe sine insusi bunurile pe care si le-ar voi lui i le va voi si

aceluia; caci nimeni nu-§i voieste lui cele rele. Deci, cel ce iubeste pe

aproapele va dori si va lucra in asa fel, ca sa se intimple si aproapelui

705. Deut. 32,4;Comp. Ps. 91, 16.

706. Mt. 22,40.
707. Lc. 10, 27;Comp. Mt. 12,30,31.
708. Titlul de „lnger" este dat lui Hristos si in capit. LX, 5 ; CXXVI, 6 ; CXXVII, 4

din Dialog., precum si in Apolog. I, VI, 2 si in Apolog. I, LXI1I, 5, dar, dupa cite se pare
Iustin nu atribuie lui Hristos ,,natura ingereasca" ci numai func^ia, deoarece Hristos este

mai presus de ingeri, ca Unul care este „Dumnezeu".
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aceleasi lucruri, ca si lui insusi. Cit priveste aproapele omului, acesta nu este

nimeni altul, decit fiinja rajionala 709 care simte deopotriva cu el, cu alte

cuvinte, omul. Astfel, principiul oricarei dreptaji fiind dublu: Dumnezeu si

oamenii, Cuvintul spune ca numai acela care iubeste pe Dumnezeu din toata

inima si din toata puterea lui si pe aproapele ca pe sine insusi este cu

adevarat drept.

Voi, insa, v-a|i aratat ca nu a{i avut niciodata prietenie sau iubire nici

fa{a de Dumnezeu, nici fa^a de profeji si nici fafa de voi insiva, ci, dupa
cum s-a dovedit, v-a^i gasit intotdeauna si idololatri si ucigatori ai celor

drep^i, incit a{i mers pina acolo, ca v-a{i pus miinile si pe Hristos insusi si

chiar si pina astazi continual sa ramme^i in rautatea voastra, blestemind

si pe aceia care va fac voua dovada ca Cel rastignit de catre voi este Hristos.

Ceva mai mult: voi pretindeji sa dovedi^i ca Acela a fost rastignit ca un
vrajmas al lui Dumnezeu si ca un blestemat, in vreme ce aceasta fapta este

numai fapta pornirii voastre nebune. Avind toate motivele, prin semnele

savirsite de Moisi, sa infelegefi ca El este, nu voifi; ci, ceva mai mult,

socotind ca puteji dovedi ca noi sintem fara de ra^iune, discuta^i tot ceea

ce va trece prin cap, cu toate ca voi sinte^i aceia care nu mai ave^i ce sa

spune^i, atunci cind va gasi^i in discujie cu un crestin dirz.

XCIV.

Spuneji-mi, asadar, oare nu Dumnezeu a fost acela care a poruncit prin

Moisi, sa nu se faca de catre voi, nicidecum, nici chip, nici asemanare, nici a

celor din cer de sus, nici a celor de pe pamint710
si, cu toate acestea, in

pustiu, El a fost acela care a facut sa se ridice, prin Moisi» sarpele de arama,

pe care 1-a asezat ca semn 71
' prin care erau mintuiti cei muscaji de sarpe712

si ca pentru aceasta, El nu poate fi invinuit de nici o nedreptate ? Caci,

dupa cum am spus, prin aceasta el a propovaduit o taina, prin care a nimicit

puterea sarpelui, care a lucrat si calcarea savirsita de Adam si a daruit

mintuirea celor ce cred in Acesta713 , Care avea sa fie rastignit prin semnul

acesta, de muscaturile sarpelui, care sint faptele cele rele, idololatriile si

alte nedreptaji. Caci, daca nu ar trebui sa se infeleaga aceasta, atunci spune-

^i-mi, pentru care motiv Moisi a ridicat sarpele de arama ca semn poruncind

ca cei musca^i sa priveasca la el, iar cei musca^i se vindecau cu toate ca El

a poruncit ca, intru nimic, sa nu se faca vreo asemanare a cuiva ?

709. Definijia aceasta pare a fi stoica nu numai in ce priveste gindirea, ci si originea.

710. Ies. 20, 4.

711. Sensul de „semn" este sinonim cu acela de „cruce". A se vedea si capit. XI,

1 ; XCI, 4; CXII, 1 ; CXXXI, 4 din Dialog., precum si cap. LX, 3 din Apolog. I.

712. Num. 21,8-9.
713. Cf. In. 3, 15.
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La acestea unul dintre cei ce venisera a doua zi, a spus:

— Ai grait adevarat, asa ca noi nu putem da nici un motiv. Eu, buna-

oara, am intrebat de multe ori pe dascalii nostri si nimeni nu mi-a motivat

aceasta. Asa ca spune mai bine tu cele ce zici, iar noi ip vom da ascultare ca

unuia care ne dezvaluiesti acum o taina, spunindu-ne totodata si cauzele

pentru care inva^aturile profejilor sint nesocotite.

Eu i-am raspuns:

— Dupa cum Dumnezeu a poruncit sa se faca semnul eel prin sarpele

de arama si nu poate fi invinuit de aceasta, tot astfel si in lege sta blestemul

impotriva oamenilor celor rastigni^i. Dar blestemul nu sta §i impotriva

Hristosului lui Dumnezeu, prin Care mintuieste pe toji cei ce savirsesc

fapte vrednice de blestem.

xcv.
Caci, dupa Legea lui Moisi, tot neamul omenesc se gaseste sub blestem,

intrucit se zice ca: „Blestemat este tot eel ce nu staruieste intru cele scrise

in cartea Legii, pentru ca sa le faca pe ele"714 . Si nimeni nu a indeplinit

cu exactitate toate cele de acolo (cred ca nici voi nu putefi tagadui aceasta),

ci to^i au pazit, mai mult sau mai pu^in, unii decit alfii, cele poruncite acolo.

Iar daca cei de sub legea aceasta se arata ca sint sub blestem din cauza ca nu

au pazit toate cele din lege, atunci, oare, nu se vor arata ca sint, cu atit mai

mult sub blestem toate celelalte neamuri, care sint si idololatre, corupatoare

de copii si care savir§esc totodata §i toate celelalte rele ? Deci, daca

Parintele tuturor a voit ca Hristosul Sau sa primeasca pentru to^i oamenii,

din tot neamul 71

5

, blestemele tuturor, stiind ca dupa ce El va fi rastigrrit si

dupa ce va muri, 11 va invia, pentru ce atunci vorbifi de El, Care a binevoit sa

patimeasca toate aceste dupa vrerea Tatalui, ca de un blestemat si nu va

plingep,mai degraba,pe voi insiva ? Caci daca atit Tatal Sau, cit si El insusi

au lucrat in asa fel ca sa sufere toate acestea pentru neamul omenesc, voi

insa, n-a^i facut aceasta ca unii care slujea^i vrerea lui Dumnezeu, dupa cum
nici atunci cind a{i omorit pe profe^i, n-a^i savirsit un lucru pios

716
. Si sa

nu zica cineva dintre voi ca, daca Tatal a voit ca El sa patimeasca acestea

pentru ca prin moartea Lui sa vina vindecarea neamului omenesc71

7

, noi nu

am gresit cu nimic. Caci, daca pocaindu-va de pacatele pe care le-a^i facut

714. Deut. 27, 26; Gal. 3, 10.

715. Ca §i in capit. LXXX1X, 3 $i CXVI1, 3 din Dialog., sfintul Iustin tnfa^ijeaza

aici suferin^ele ji moartea lui Hristos ca fiind o „expia{ie penala". Este o idee $i

o precizie noua, fa^a de ideile care se gasesc in genere in epistola catre cvrei. A se vedea

J. Riviere, Le Dogme de la Redemption, Paris, 1905, p. 114—115.
716. Cf. Mt. 23, 31;Lc. 13,34.
717. Is. 53,5.
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si cunoscind ca El este Hristos si pazindu-I poruncile, ve$i zice accstea,

atunci, dupa cum v-am spus si mai inainte, ve$i avea iertarea pacatelor.

Daca insa ve{i continua sa-L blestema^i pe Acela, ca si pe noi care credem in

El, iar atunci cind ave{i putere, ve$i continua sa ne ucide^i, cum, oare, nu vi

se va cere voua socoteala ca unor nedrepfi, ca unor pacatosi si ca unora ale

caror inimi sint cu totul invirtosate, pentru faptul ca a{i pus miinile voastre

peEl?

XCVI.
Cine sint adevdratii blestemafi ? Caci, ceea ce s-a spus in lege: „Bleste-

mat718 este eel ce atirna pe lemn" 719
, intareste nadejdea noastra care

depinde de Hristos eel rastignit, nu fiindca Dumnezeu ar blestema pe Acest

Rastignit, ci numai intrucit Dumnezeu a prezis ceea ce avea sa se savirseasca

de catre voi si de catre cei asemenea voua, care nu a{i stiut ca Acesta este

eel ce este mai inainte de to{i si vesnicul lui Dumnezeu preot720 si imparat

si Hristos. Faptul acesta il putefi vedea voi insiva, cu proprii vostri ochi; caci

voi insiva blestemafi in sinagogile voastre pe to^i cei care prin El au devenit

crestini, in timp ce celelalte neamuri executa acest blestem in fapta, ucigind

pe cei care doar marturisesc despre ei ca sint crestini. §i, cu toate acestea

noi zicem tuturor acestora: „Voi sintefi fra^ii nostri" 721
, recunoaste^i,

mai degraba, adevarul lui Dumnezeu. Dar pentru ca nici aceia, nici voi, nu va

increde^i noua, ci dimpotriva va lupta^i ca sa ne facefi sa tagaduim numele

lui Hristos, noi preferam sa fim omori{i si rabdam, fiind convinsi ca toate

bunurile, pe care ni le-a fagaduit Dumnezeu, prin Hristos, ni se vor da noua.

Pe linga acestea, noi ne rugam, ca voi sa fi^i milui^i de Hristos, deoarece El

ne-a invajat sa ne rugam si pentru vrajmasi, zicind: ,,Fi{i buni si

milostivi722 ca si Tatal vostru eel ceresc" 723
. Caci vedem ca Dumnezeu eel

atotputernic este bun si milostiv, facind sa rasara soarele Lui si peste cei

nemul^umitori si peste cei drepji si facind sa ploua si peste cei cuviosi si

peste cei rai
724

,
pe care, asa cum a invajat, pe top va avea sa-i judece.

718. Sfintul Iustin citeaza acest text nu in felul in care el apare in Septuaginta

(„Blestemat de Dumnezeu este . . ."), ci a$a cum textul a trecut la scriitorii crejtini de
la incepiit ?i cum il gasim ji in epistola catre galateni, 3, 13 („Blestemat este tot eel

spinzurat pe lemn"). Ieronim considera cuvintele „de Dumnezeu", din Gal. 3, 13 (P.L.

XXVI, 301 sq.), ca o interpretare iudaica.

719. Deut. 21, 23; Gal. 3, 13.

720. Cf. Ps. 109, 4.

721. Is. 66, 5.

722. Textul evanghelic nu are in locul acesta decit: ,,fi-fi milostivi".

723. Lc. 6,35-36.
724. Mt. 5,45.
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XCVII.

Alte profepi referitoare la cruce. Dar nici faptul ca profetul Moisi,

atunci cind Or si Aaron i-au finut miinile ridicate in sus si a ramas pina seara

in chipul acesta, nu a fost fara insemnatate. Caci §i Domnul a ramas pe Iemn

aproape pina seara, iar catre seara L-au ingropat725
, pentru ca apoi sa

invieze a treia zi. Acest lucru a fost grait si prin David, in felul acesta: „Cu
glasul meu catre Domnul am strigat si m-a auzit din muntele eel sfint al Lui.

Eu m-am culcat si am adormit; sculatu-m-am ca Domnul m-a ajutat"
726

.

Tot astfel, prin Isaia s-au rostit, despre chipul cum avea sa moara, urmatoa-

rele cuvinte: „Mi-am intins miinile peste un popor neascultator si potrivnic,

asupra celor ce merg pe o cale care nu este cea buna" 727
. §i ca avea sa

invieze, insu?i Isaia a zis: ,,Mormintul Lui s-a luat din mijloc" 728
si: „Da-voi

pe cei boga^i in schimbul morjii Lui" 729
. Tot astfel si David, in psalmul al

douazecisiunulea, intr-o parabola tainica a spus, printre altele, cu privire la

patima si cruce: ,,Strapuns-au miinile Mele si picioarele Mele, numarat-au

toate oasele Mele; iar ei au in^eles si au privit asupra Mea. lmparjit-au

hainele Mele lorusi si pentru camasa Mea au aruncat sorfi"
73 °

. Caci atunci

cind L-au rastignit pe cruce, virind cuiele, I-au strapuns miinile si picioarele,

iar cei ce L-au rastignit, au imparjit intre ei hainele Lui, aruncind zarurile
731

,

pentru ca, dupa aruncatura zarurilor, sa vada fiecare ceea ce ar voi sa aleaga

dintre ele
732

. Voi spunefi insa ca psalmul acesta nu a fost spus cu privire la

Hristos, fiind intru totul orbifi si neputind in^elege, ca nimeni in neamul

vostru nu a fost numit vreodata imparat sau Hristos733 si caruia de viu sa i

se fi strapuns miinile si picioarele si sa moara prin aceasta taina, adica prin

rastignire, decit numai acest Iisus.

XCVIII.

tnsemnatatea psalmului XXI. Va voi infa^isa acum tot psalmul, pentru

ca sa auzi^i atit pietatea Lui fa^a de Parintele Sau, cit §i modul in care El

pune toate in raport cu Parintele Sau, intrucit li cere ca, prin El, sa fie

725. Mt. 27, 57;Mc. 15,42.
726. Ps. 3, 5-6.
727. Is. 65,2.
728. Is. 57,2.
729. Is. 53,9.
730. Ps. 21, 16-18.
731. Se pare ca locul acesta este citat din memorie. Expresia: ,,aruncind zarurile"

este extrem de rara. O mai intilnim in Evanghelia apocrifa dupa Petru, 21 §i 12 (A se

vedea Harnack, Texte und Untersuchungen IX, 2, p. 9, 10).

732. Mt. 27, 35; In. 20,25.
733. Tertullianus in Adv. Jud., X (P.L.II, 629), face aceeasi imputare cu privire la

„haeretica duritia" a iudeilor si da o interpretare asemanatoare psalmului 21.
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mintuit de moarte, aratind totodata in psalm, cine erau aceia care s-au

ridicat impotriva Lui si dovedind cu aceasta, ca El a fost om cu adevarat,

patimind totul in chip sensibil. Psalmul este acesta: ,,Dumnezeule,

Dumnezeul meu, ia aminte la mine. Pentru ce m-ai parasit ? Departe de

mintuirea mea cuvintele greselilor mele. Dumnezeul meu, ziua voi striga

inaintea Ta si nu ma vei auzi; noaptea, si nu-mi va fi mie spre necunostinfa.

Iar Tu locuiesti intru eel sfint, lauda lui Israel. Intru Tine au nadajduit

parinpi nostri; ei au nadajduit, iar Tu i-ai smuls pe ei. Catre Tine au strigat

si au fost mintui^i. Intru Tine au nadajduit si nu au fost rusinafi. Eu sint,

insa, un vierme, iar nu un om; ocara oamenilor si dispreful poporului. Tofi

cei ce ma privesc ma iau in deridere; ei au vorbit cu buzele, miscindu-si

capul: ,,el a nadajduit intru Domnul, smulga-1 pe el, mintuiasca-1 pe el,

pentru ca pe el il voieste". Ca Tu esti eel m-ai smuls din sinul maicii mele,

nadejdea mea, de la sinul maicii mele; catre Tine m-am avintat din sinul

maicii mele; din pintecele ei, Tu esti Dumnezeul meu. Nu Te departa de la

mine, caci necazul este aproape si nu este cine sa-mi ajute. Inconjuratu-m-au

vijei mul^i, tauri grasi m-au cuprins de jur-imprejur. Deschis-au gurile lor

asupra mea, intocmai ca un leu rapitor si racnitor. Ca o apa s-au revarsat

si s-au imprastiat oasele mele. Inima mea s-a facut intocmai ca o ceara, care

se topeste in launtrul pintecelui meu; uscatu-s-a ca o scoica puterea mea,

iar limba mi s-a lipit de grumazul meu; coboritu-m-ai in farina morfii. Ca

m-au inconjurat ciini mulfi, adunarea celor rai m-a cuprins de jur-imprejur.

Impuns-au miinile si picioarele mele, numaratu-mi-au toate oasele mele;

ei m-au observat si m-au privit. Imparfit-au hainele mele lorusi si pentru

cama§a mea au aruncat sorfi. Iar Tu, Doamne, nu indeparta ajutorul Tau de

Ia mine; ia aminte la ajutorarea mea. Smulge din sabie sufletul meu si din

laba ciinilor sufletul meu eel unul-nascut. Mintuieste-ma din gura leilor si

din coarnele rinocerilor umilinfa mea. Povesti-voi numele Tau frafilor mei,

in mijlocul bisericii Te voi lauda. Cei ce va temefi de Domnul, laudafi-L;

toata saminfa lui Iacov, slavifi-L; sa se teama de El toata saminfa lui

Israel"
734

.

XCIX.

Dupa acestea, am adaugat:

— Ca tot acest psalm a fost spus cu privire la Hristos, va voi dovedi

iarasi prin cele ce va voi explica mai departe. Cuvintele care s-au spus la

inceput: „Dumnezeule, Dumnezeul meu, ia aminte la mine. Pentru ce m-ai

parasit ?" 73S
s-au spus de mai inainte, despre ceea ce urma sa se spuna de

catre Hristos. Caci, pe cind Se gasea rastignit pe cruce, El a zis: ,,Dumne-

734. Ps. 21,2-23.
735. Ps. 21,2.
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zeule, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit ?" 736
. Iar cuvintele care

urmeaza: „Departe de mintuirea mea cuvintele gre^elilor mele. Dumnezeul

meu, ziua voi striga inaintea Ta §i nu ma vei auzi ; noaptea, si nu-mi va fi mie

spre necunoftin^a."
737

, s-au spus §i acestea, in conformitate cu ceea ce avea

sa faca. Deoarece, in ziua in care avea sa fie rastignit, luind pe trei dintre

ucenicii Sai in muntele, care se cheama al Maslinilor, si care se gasesc in

imediata apropiere a templului din Ierusalim, S-a rugat, zicind: „Parinte,

de este cu putinfa, treaca paharul acesta de la Mine" 738
, dupa care,

rugindu-Se, in continuare, a zis: „Dar nu dupa cum voiesc Eu, ci, dupa cum
voie§ti Tu" 739

, aratind cu aceasta ca El a fost, cu adevarat, un om patimi-

tor. Dar, pentru ca nu cumva sa poata spune cineva: asadar, El nu cunostea

ca avea sa patimeasca, adauga imediat in psalm: „sj nu-mi va fi mie spre

necuno§tin$a". Caci, dupa cum lui Dumnezeu nu-I era intru necunos.tin^a,

atunci cind a intrebat pe Adam unde este
740

si nici atunci cind a intrebat

pe Cain, unde este Abel741 , ci a facut aceasta pentru a vadi pe fiecare cine

este si pentru a ajunge si la cunostin^a noastra a tuturor, prin aceea ca

faptele acestea au fost trecute in scris; tot asemenea si aici, a aratat ca Lui

nu-I va fi intru necunos.tin^a, ci ca vor fi numai intru necuno^tin^a acelora

care socoteau ca El nu este Hristos si-si inchipuiau ca-L vor omori si ca El

va ramine ca un om comun in infern.

C.

Cuvintele care urmeaza in psalm: „Iar Tu locuiesti intru eel sfint, lauda

lui Israel"
742

, au aratat ca El va face un hicru vrednic de lauda si de admira-

ble, urmind ca, dupa ce avea sa fie rastignit, sa invieze a treia zi din mor{i,

lucru pe care El 1-a primit de la Tata.1
743

. Faptul ca Hristos se nume§te §i

Iacov si Israel, 1-am dovedit. In afara de aceasta, am mai dovedit ca nu

numai in binecuvintarea lui Iosif §i a lui Iuda au fost propovaduite in taina

cele cu privire la El, ci si in Evanghelie 744
este scris ca a zis: „Toate Mi s-au

736. Mt. 27,46; Mc. 15,34.
737. Ps. 21,2-3.
738. Mt. 26, 39.
739. Ibidem.
740. Fac. 3,9.
741. Fac. 4, 9.

742. Ps. 21,4.
743. In. 10, 18.

744. Sfintul Iustin intrebuin^eaza de doua ori cuvintul „evanghelie" la singular,

aici si in cap. X, 2 al Dialogului, pentru ca sa arate izvoarele istoriei lui Hristos. O data
il intrebuin^eaza la plural „evanghelia" (Dialog. LXVI, 3), unde el este sinonim cu
termenul, mult mai familiar lui, „Memoriile Apostolilor". Cu toate ca el cunoaste si

Evanghelia a IV-a, nu o citeaza niciodata la rubrica .^lemoriile Apostolilor". Citeaza mai
ales pe Matei, adesea pe Luca si mai rar pe Marcu. De multe ori citatele acestea sint un
amalgam din Matei si Luca, cuprinzind si elemente pe care le gasim in Evangheliile
apocrife (dupa Petru, dupa Toma, dupa cea a Ebionifilor, dupa Protoevanghelia lui Iacov).
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dat Mie de Tatal si nimeni nu cunoaste pe Tatal, decit numai Fiul si nici

pe Fiul, decit numai Tatal si cei carora le va descoperi Fiul" 74S
. El ne-a

descoperit noua toate cele cite, de altfel, le-am in^eles si din Scripturi, prin

harul Sau, cunoscind ca £1 este Cel Intii-nascut al lui Dumnezeu si mai

inainte decit toate fapturile 746
si totodata fiu al patriarhilor, intrucit,

intrupindu-Se prin Fecioara, care era din neamul lor, a ingaduit sa fie om de

rind Iipsit de cinste si patimitor 74 7
. De aceea §i in cuvintele Lui, atunci

cind a vorbit despre patimirea Lui, a zis: „Ca Fiul omului trebuie sa pati-

measca multe si sa fie lepadat de farisei si de carturari, sa Se rastigneasca

si a treia zi sa invieze" 748
. Fiu al omului S-a numit aici pe El, ca unul care

Se nascuse din Fecioara, care era, dupa. cum am spus, din neamul lui David,

al lui Iacov, al lui Isaac si al lui Avraam, sau, din cauza ca Avraam insusi era

tatal acestora enumerari mai inainte, din care si Maria isi trage neamul749 .

Caci noi stim ca acei carora li se nasc fete sint in acelasi timp si parin^ii

copiilor care se nasc din fiicele lor. De altfel si unul dintre ucenici, care se

chema mai inainte Simon, cunoscindu-L pe El Fiu al lui Dumnezeu, dupa

descoperirea pe care i-o facuse Tatal, a fost supranumit de El Petru7 5 °

.

ll avem apoi numit Fiu al lui Dumnezeu, in Memoriile Apostolilor, iar

numindu-L Fiu, noi in^elegem ca El este mai inainte de toate fapturile si

ca a iesit din puterea si voin^a Tatalui, (El care in scrierile proferilor este

numit si infelepciune 751 , si ziua752 , si rasarit7S3 , si sabie 7s4 , si piatra
7SS

,

si toiag
756

, si Iacov757 , si Israel
758

, si in multe alte chipuri), si ca S-a

facut om, prin Fecioara, pentru ca, pe aceeasi cale prin care a luat inceput

neascultarea cea de la §arpe, sa-si ia si sfirsitul. Intr-adevar, dupa cum Eva,

fiind fecioara si fara de pata si primind intru sine cuvintul sarpelui, a nascut

neascultarea si moartea75 ' , tot astfel si Fecioara Maria, atunci cind ingerul

Gavriil i-a binevestit ca: „Duhul Domnului va veni asupra ei si puterea Celui

745. Mt. 11,22.
746. Col. 1,15-16.
747.1s. 53,2,3.
748. Mc. 8,31 ;Lc. 9,22.
749. Lc. 3, 38.

750. Mt. 16, 15-18.
751.Pildc8, 1 urm.
752. Este numele dat lui Hristos si de Clement Alexandrinul, in Stromate, VI, XVI,

145 (C.G.S., 2, 506). In legatura cu aceste titluri date lui Hristos, a se vedea mai departe
si cap. CXXVI, 1 din Dialog.

753. Zah. 6, 12.

754. Is. 27, 1.

755. Dan. 2, 34.

756.1s. 11,1.
757. Ps. 23,6.
758. Ps. 71, 18.

759. Cf. lac. 1,15.
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Prea Inalt o va umbri, din care cauza si Sfintul, care Se va naste din ea,

va fi Fiul lui Dumnezeu" 760
, primind credinfa si bucuria, a raspuns: „Fie

mie dupa cuvintul tau" 761
. In felul acesta S-a nascut prin ea Acesta, despre

Care am aratat ca s-au spus atitea in Scripturi si prin care Dumnezeu nimi-

ceste pe sarpe, ca si pe ingerii si oamenii cei asemanatori cu el si prin care

libereaza de moarte pe cei rai, care se pocaiesc si care cred in El.

CI.

Cuvintele care urmeaza in psalm si in care se zice: „Intru Tine au

nadajduit parinrii nostri; ei au nadajduit, iar Tu i-ai smuls pe ei. Catre Tine

au strigat si au fost mintuifi. Intru Tine au nadajduit si nu au fost rusinafi.

Eu sint, insa, un vierme, iar nu un om: ocara oamenilor §i dispre^ul poporu-

lui" 762
, arata ca El marturiseste de parinri pe tori aceia care au nadajduit

in Dumnezeu si au fost mintuifi de El si care au fost si parinfii Fecioarei,

prin care S-a nascut, facindu-Se om. Mai arata, de asemenea, ca si El insusi

va fi mintuit de acelasi Dumnezeu, nelaudindu-Se citusi de pufin ca ar face

ceva cu voinja sau cu puterea Lui. De altfel, pe pamint acest lucru a facut.

Caci, atunci cind cineva I-a zis: „Inva^atorule bun", i-a raspuns: „Pentru

ce Ma numesti bun ? Numai unul singur este bun, Tatal Meu eel din

ceruri" 763
. Iar prin cuvintele: „Eu sint insa un vierme, iar nu un om: ocara

oamenilor si dispre^ul poporului", El a vestit de mai inainte, cele ce se vede

ca au §i fost §i I s-au intimplat Lui. Caci El este o ocara, pretutindeni,

pentru noi oamenii care aveam sa credem in El; „dispre^ul poporului",

fiindca disprefuit si necinstit de poporul vostru, El a patimit toate cele

ce ari hotarit voi cu privire la El. Cuvintele care urmeaza: „Tori cei ce ma
privesc, ma iau in deridere; ei au vorbit cu buzele, miscindu-si capul: „el

a nadajduit intru Domnul, smulga-1 pe el, mintuiasca-1 pe el, pentru ca pe

el il voieste" 764
, arata, de asemenea, ca El a vestit de mai inainte cele ce

aveau sa I se intimple. Caci cei ce L-au vazut rastignit, isi miscau fiecare

capetele, isi schimonoseau buzele765 si umflindu-si narile intre ei, ziceau in

batjocura cele ce sint scrise si in Memoriile Apostolilor Lui: „E1 zicea ca este

760. Lc. 1,26,35.
761. Lc. 1, 38. Paralela dintre Eva ?i Sfinta Fecioara Maria o mai gasim ji la Irineu

III, XXII, 4 (P.G. VII, 959) ? i V, XIX, 4 (Ibidem, 1175) $i la TertuUianus, De came
Christi, XVII (P.L. II, 782).

762. Ps. 21,5-7.
763. Mt. 19, 16-17;Mc. 10, 17-18; Lc. 18, 18-19.
764. Ps. 21,8-9.
765. Faptul acesta nu se gase^te istorisit de sinoptici. El repezinta, desigur, realiza-

rea profefiei din psalmul 2 1

.
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Fiul lui Dumnezeu, coborindu-Se acum, sa mearga, mintuiasca-L pe El

Dumnezeu" 766
.

CII.

Cuvintele care urmeaza in psalm: „Nadejdea mea, de la sinul maicii

mele, catre Tine m-am avintat din sinul maicii mele, din pintecele ei, Tu esti

Dumnezeul meu. Nu Te departa de la mine, caci necazul este aproape si nu

este cine sa-mi ajute. Inconjuratu-m-au vifei mul{i, tauri grasi m-au cuprins

de jur-imprejur. Deschis-au gurile lor asupra mea, intocmai ca un leu rapitor

si racnitor. Ca o apa s-au revarsat si s-au imprastiat oasele mele. Inima mea
s-a facut intocmai ca o ceara, care se topeste in launtrul pintecelui meu;
uscatu-s-a ca o scoica puterea mea, iar limba mea s-a lipit de grumazul

meu" 767
, au fost o vestire de mai inainte a celor ce s-au intimplat.

Intr-adevar: „Nadejdea mea de la sinul maicii mele", prin aceea ca, de indata

ce S-a nascut in Bethleem, dupa cum am spus mai inainte, Irod imparatul,

aflind de la magii din Arabia, cele referitoare la El, a voit sa-L ucida, iar

Iosif, dupa porunca lui Dumnezeu, luindu-L pe El si pe maica Lui, a plecat

in Egipt. Caci Tatal, Care L-a nascut, a hotarit ca numai dupa ce Cuvintul

eel de la El768 avea sa propovaduiasca, sa fie supus la moarte. Daca, insa,

cineva ar zice: Nu putea, oare, Dumnezeu, sa ucida mai degraba pe Irod ?

Raspund de mai inainte: Nu putea, oare, Dumnezeu, chiar de la inceput

sa faca sa dispara si sarpele si sa nu mai spuna: „Vrajmasie voi pune intre

el si femeie si intre samin^a lui si samin^a ei"? 769
. Nu putea El, oare, sa

faca de indata mul^ime de oameni ? Dar, pentru ca stia ca este bine sa se

intimple astfel, El a facut atit pe ingeri, cit si pe oameni liberi
770

in ceea ce

priveste savirsirea drepta^ii si a hotarit si vremea pina cind a stiut ca este

bine ca ei sa se foloseasca de libertate. $i> fiindca de asemenea a stiut ca

este bine, El a facut judeca^i universale si parfiale, pastrind, cu toate acestea

si pe mai departe libertatea. Pentru aceasta, atit la facerea turnului (Babel),

766. Mt. 17, 40-43; Mc. 15, 29-30; Lc. 23, 35.

767. Ps. 21, 10-16.
768. „Cuvintul" arc in teologia biblica sensuri multiple. El poate sa fie atit ,,Fiul

si Cuvintul lui Dumnezeu", adica Domnul Iisus Hristos, fie pur si simplu o voin^a expri-

mata in grai viu a Tatalui. Aici este luat in sensul intii. in legatura cu aceasta, a se vedea
si Apologia I, LIII, 6 si Dialogul, XIX, 6.

769. Fac. 3, 15.

770. Liberi de a lua o hotarire buna sau rea, liberi de a savirsi o fapta buna sau
rea. Iar atuhci cind au luat o hotarire nimeni si nimic nu-i putea face sa nu o duca la

indeplinire. Exemplul prim si eel mai clar consta in neascultarea lui Adam din rai, de
porunca lui Dumnezeu, iar eel de al doilea, acela cu ocazia ridicarii turnului Babel (Fac.

11,6 sq.).
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cit si la amestecarea si schimbarea limbilor, cuvintul zice acestea: „ §i a zis

Domnul: lata ca to{i sint un neam sf o buza si au inceput sa fact acestea.

$i acum nu va lipsi nimic de la ei, din cele ce s-au incercat sa faca" 771
.

Cit priveste cuvintele: „Uscatu-s-a ca o scoica puterea mea, iar limba

mi s-a lipit de grumazul meu", au fost de asemenea o vestire de mai inamte

a celor ce aveau sa se intimple, dupa voinfa Tatalui, in timpul Lui. Caci

taria cuvintului Lui puternic, cu care El vadea intotdeauna pe fariseii si

carturarii care discutau cu El si in genere pe dascalii din neamul vostru,

s-a intrerupt, intocmai ca un izvor puternic si abundent, a carui apa a fost

intoarsa, atunci cind a tacut si nu a mai voit sa raspunda nimanui nimic

inaintea lui Pilat, dupa cum se arata in Memoriile Apostolilor Lui772 si

pentru ca si ceea ce s-a spus de Isaia, atunci cind a zis ca: „Domnul imi da

limba, ca sa cunosc, atunci cind trebuie sa spun vreun cuvint" 773
. Iar

atunci cind zice: '„Tu esti Dumnezeul meu, nu te indeparta de la mine*',

face aceasta inva^indu-ne ca to$i trebuie sa nadajduim in Dumnezeu,
Care a facut toate si numai de la El sa cerem mintuire si ajutor — si ne

arata ca nu trebuie sa socotim ca putem fi mintuiti, asa cum socotesc

ceilal^i oameni, din cauza neamului, sau a boga^iei, sau a puterii, sau a

in^elepciunii, lucru pe care voi to^i 1-a^i facut intotdeauna, uneori con-

struindu-va un vi^el de aur, la care sa va inchinati si intotdeauna aratindu-va

nerecunoscatori, ucigatori ai drep^ilor si orbiti de neamul vostru. Caci

daca Fiul lui Dumnezeu Se arata spunind ca El putea sa fie mintuit, nu

pentru faptul ca era Fiu, nici pentru acela ca era puternic sau in^elept,

ci pentru ca era fara de pacat, dupa cum de altfel si Isaia spune, ca El nu

a pacatuit nici macar cu vorba „caci El nu a facut nelegiuire si nici viclesug

cu gura" 774
si ca fara de Dumnezeu nu putea sa fie mintuit, cum atunci

voi, ca si ceilalji care asteapta sa fie mintui^i fara de nadejdea aceasta,

nu socoti^i cit de mult va insela^i ?

era.

Cele ce se spun mai departe, in psalm: „Caci necazul este aproape si

nu este cine sa-mi ajute. Inconjuratu-m-au vi^ei mul^i, tauri grasi m-au

cuprins de jur-imprejur. Deschis-au gurile lor asupra mea, intocmai ca un leu

rapitor si racnitor. Ca o apa s-au revarsat si s-au imprastiat oasele mele" 77S
,

au fost deopotriva o vestire de mai inainte a ceea ce avea sa I se intimple

771. Fac. 11,6.
772. Mt. 27,13-14;Mc. 15, 4-5 ;Lc. 23,9.
773. Is. 50, 4.

774. Is. 53,9.
775. Ps. 21,11-15.
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Lui. Caci in noaptea aceea776 cind au venit pe muntele Maslinilor asupra

Lui cci din neamul vostru7 7 7
, care fusesera trimisi de farisei si de carturari

si care erau a{i{ati de invafatura lor, L-au inconjurat de jur-imprejur. Pe

acestia cuvintul i-a numit: „vi^ei cu coarne si pierduti de mai inainte" 778
.

Cind El zice: „Tauri grasi m-au cuprins de jur-imprejur", El a prezis ca

acestia aveau sa procedeze intocmai ca vi{eii, atunci cind El avea sa fie dus

inaintea dascalilor vostri; iar daca cuvintul ii numefte pe acestia cu numele

de tauri, este deoarece stim ca taurii sint cauza pentru care exista vi{eii. Caci

dupa cum taurii sint parinrii vifeilor, tot astfel inva^atorii vostri au fost

cauza pentru care copiii lor au iesit pe muntele Maslinilor pentru ca sa-L

prinda pe Hristos si sa-L aduca la ei
779

. Cuvintele: „§i nu este cine sa-mi

ajute", arata deopotriva aceea ce s-a intimplat. Caci nimeni, nici macar

un singur om nu s-a gasit ca sa-I vina in ajutor ca unuia care era fara de

pacat780 . Iar cuvintele: ,,Deschis-au gurile lor asupra mea, intocmai ca

un leu rapitor si racnitor", arata pe imparatul iudeilor, care era atunci

si care se chema Irod, fund succesorul celuilalt Irod, care ucisese pe to{i

pruncii nascup la Bethleem, in vremea aceea cind S-a nascut El, socotind ca

printre ei avea sa fie negresit §i Acela despre care ii vorbisera magii, cei

veni^i din Arabia. El nu cunostea voin^a Celui mai putemic decit toate,

Care poruncise lui Iosif si Mariei ca sa porheasca in Egipt, luind cu ei,

pruncul, §i sa ramina acolo, pina ce iara si le va descoperi lor, sa se intoarca

in tara lor. Astfel, pomind, ei au ramas acolo pina ce Irod care ucisese

pruncii la Bethleem a murit si a fost urmat la tron de Archelau781 . Dar

acesta s-a sfirsit mai inainte ca Hristos sa ajunga sa fie rastignit, atunci cind

s-a implinit cu privire la El iconomia cea dupa voin^a Tatalui. Iar Irod,

urmind la tron dupa Archelau si luind puterea care-i era incredin^ata lui,

a primit de la Pilat ca dar pe Iisus legat
782

, iar Dumnezeu stiind de mai

inainte ca avea sa se intimple aceasta, a zis astfel: „§i l-au dus pe el in Asiria,

ca dar de gazduire imparatului" 783
. Sau, prin cuvintele: „leu rapitor si

racnitor" a numit pe diavolul784
, pe care Moisi il numeste sarpe si care

776. Mt. 26, 30.

777. Mt. 26,47;Mc. 14,43.
778. Ie9 . 19,29.
779. Mt. 26, 3,47.
780. Mt. 26, 56; Mo 14, 50-52.
781.Comp.Mt. 2, 1-23.
782. Comp. Lc. 22, 7-8.
783. Osea, 10, 16.

784. Sinonimia cuvintelor diavol, jarpe, satan (demon), o easim si in Afiolog. I.

XXVIII, 1 (Cf. Apoc. 20, 2).
v

* •
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la Iov785 si la Zaharia786 se cheama diavol, iar de catre Iisus cste aratat ca

„satana" 787
, indicind astfel numele compus pe care 1-a dobindit, dupa

fapta pe care a facut-o: caci ,,sataz", in limba iudeilor si a syrienilor

inseamna „apostat", iar „nas" este numele din care vine tilcuirea „s.arpe"

si este acelasi lucru cu „sata", in limba tilcuita a ebreilor, iar din amindoua

acestea rezulta un singur nume ,,satanas" 788
. Diavolul acesta, de indata

ce Iisus a plecat de la riul Iordanului dupa ce glasul eel din cer ii spusese:

„Fiul Meu esti Tu; Eu astazi Te-am nascut" 78 ' se spune in Memoriile

Apostolilor ca s-a apropiat de El si L-a ispitit pina acolo, incit I-a zis:

„lnchina-Te mie !" Dar Iisus i-a raspuns: „Mergi inapoia Mea, satana; si te

inchini Domnului Dumnezeului tau si numai Lui singur sa-I slujesti !" 790
.

Caci, dupa cum inselase oarecind pe Adam, el socotea ca ar putea sa incerce

ceva si de data aceasta cu Iisus. Mai departe, cuvintele: „Ca o apa s-au revar-

sat si s-au imprastiat oasele mele. Inima mea s-a facut intocmai ca o ceara

care se topeste in launtrul pintecelui meu", erau o profe^ie a ceea ce I s-a

intimplat Lui in noaptea aceea, cind au iesit asupra Lui pe muntele Maslini-

lor, ca sa-L prinda. Caci in Memoriile, care am spus ca au fost alcatuite

de apostolii Lui si de cei care au urmat acelora791 , se scrie ca sudoarea II

cuprinsese ca niste broboane de singe, pe cind Se ruga si zicea: „Treaca,

daca este cu putin^a, paharul acesta" 792
. Inima Lui era deci plina de

groaza, iar oasele Lui, la fel. $i inima Lui era la fel ca o ceara care se topeste

in launtrul pintecelui, pentru ca sa stim ca Tatal a voit ca Fiul Sau sa fie,

cu adevarat,in niste astfel de patimiri pentru noi si sa nu zicem ca Acela,

fiind Fiul lui Dumnezeu, nu sim^ea nimic din cele ce se faceau si se in-

timplau asupra Lui. Tot astfel, cuvintele: „uscatu-s-a ca o scoica puterea

mea, iar limba mi s-a lipit de grumazul meu", erau o profetie, dupa cum
am spus mai inainte, a tacerii Lui (neraspunzind nimic nimanui, El care

vadea mai inainte drept nebuni pe to^i inva^atorii vostri).

785. Iov, 1,2.
786. Zah. 3,1-2.
787. Mt. 4, 10.

788. Ibidem.
789.Comp. Lc. 3,22.
790. Mt. 4, 9-10; Lc. 4, 7-8.
791. S-ar parea ca aici sfintul Iustin vorbe?te despre cei doi apostoli ?i evanghelijti

Matei ?i loan $i despre ceilalfi doi discipoli ai apostolilor, evanghelistii Marcu si Luca.
Se ftie insa ca sfintul Iustin mai citeaza si alte fapte sau cuvinte evanghelice care
reprezinta izvoare diferite de cele ale evangheliilor sinoptice. Asa ca, din locul acesta nu
se poate trage concluzia decit ca, dintre Evangheliile pe care le cunoaste, sfintul Iustin

atribuie pe unele apostolilor, iar pe altele, discipolilor apostolilor. Despre ,,sudoarea
de singe" vorbejte numai evanghelistul Luca.

792. Mt. 26,39; Lc. 22,42.
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CIV.

Apoi, cuvintele: „coboritu-m-ai in farina morfii. Ca m-au inconjurat

ciini mul{i793 , adunarea celor rai m-a cuprins de jur-imprejur. Impuns-au

miinile sj picioarele mele, numaratu-mi-au toate oasele mele; ei m-au obser-

vat si m-au privit. Imparfit-au hainele mele lorusi si pentru camasa mea au

aruncat sorfi"
794

, dupa cum am mai spus, au fost o profefie cu privire la

moartea, la care avea sa-L condamne adunarea celor rai, pe care-i numeste

„ciini", dar ii arata totodata si vinatori, caci insisi conducatorii ciinilor se

adunasera deopotriva, luptindu-se ca El si fie condamnat. Lucrul acesta se

gaseste scris si in Memoriile Apostolilor, ca s-a intimplat astfel
79S

. Am
aratat apoi deopotriva cum dupa rastignire, cei ce L-au rastignit au imparfit

hainele Lui intre ei. ?

CV.
Cuvintele care urmeaza in psalm: „Iar Tu, Doamne, nu indeparta

ajutorul Tau de la mine; ia aminte la ajutorarea mea. Smulge din sabie

sufletul meu sj din laba ciinilor pe eel unul-nascut796 al meu. Mintuieste-ma

din gura leului si din coarnele rinocerilor umilinja mea" 797
, sint de aseme-

nea o invafatura sj o profefie a celor ce I se intimplau si aveau sa I se

intimple Lui. Dupa cum am aflat din Memoriile Apostolilor, v-am aratat mai

inainte, ca El era Unul-nascut al Tatalui tuturor, Care S-a nascut, in chip

deosebit din El, Cuvint si Putere798 sj mai pe urma nascut om, prin Fecioara.

Tot cuvintele acestea prezic de asemenea ca El avea sa moara rastignit.

Caci „smulge din sabie sufletul meu §i din laba ciinilor sufletul meu eel

unul-nascut. Mintuieste-ma din gura leilor si din coarnele rinocerilor

umilinfa mea", lasa sa se infeleaga patimirea prin care avea sa moara,

adica cum ca avea sa fie rastignit. Astfel, dupa cum am explicat mai inainte

„coamele rinocerilor" sint numai o figura a crucii. Iar daca, mai departe,

cere sa-I mintuiasca sufletul din sabie, din gura leilor si din laba ciinilor,

face aceasta cerere, pentru ca nimeni sa nu mai stapineasca asupra sufletului

Sau si pentru ca isi noi, atunci cind ne gasim pe pragul ie§irii din viafa,

sa cerem aceleasi lucruri lui Dumnezeu, Care poate sa impiedice pe orice

inger nerusinat si rau, sa ia sufletul nostru. Iar ca sufletele ramin (si dupa

793. Interpretarea care vede in „taurii" §i „ciinii" mulfi din psalmul 21, 13, 16 pe
iudeii persecutori ai lui Iisus, se gaseste si in Constitufiile Apostolice V, XIV, 10 (ed.

Fuck, p. 275).
794. Ps. 21,16-19.
795. Comp.Mt. 26,57 ;Mc. 14,53.
796. tn originalul grecesc „pe cea una nascuta a mea", prin faptul ca cuvintul

suflet (psychi) este de genul feminin.
797. Ps. 21,20,22.
798. Comp. In. 1, 18.
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despartirea de trup), v-am dovedit-o din aceea ca si sufletnl lui Samuel,

la cererea lui Saul, a fost chemat de catre ventriloca 7". Se vede, deci,

ca toate sufletele drepjilor si profefilor de felul acesta, se gaseau sub stapini-

rea unor astfel de puteri, cum era si aceea care se marturiseste din fapte ca

era in ventriloca. Din cauza aceasta, Dumnezeu ne invafa si prin Fiul Sau ca

sa ne luptam din rasputeri sa devenim drepfi si, la iesirea noastra din viafa,

sa cerem ca sufletele noastre sa nu fie supuse unei asemenea puteri. Caci

dindu-Si duhul pe cruce, El a zis: „Parinte, in miinile Tale Imi incredintez

duhul Meu" 800
, iar lucrul acesta 1-am aflat deopotriva din Memoriile

Apostolilor. Deci, indemnind pe ucenicii Sai ca sa depaseasca felul de viafa

al fariseilor — iar daca nu vor face astfel, sa stie ca nu vor fi mintuifi — se

scrie in Memoriile Apostolilor ca le-a grait astfel: „Daca dreptatea voastra

nu va intrece cu mult pe aceea a carturarilor si fariseilor, nu veri intra

intru Impararia cerurilor"
801

.

CVI.

Si, fiindca stia ca Tatal Sau li va da Lui toate cite avea sa ceara si

ca*L va invia din mor^i802 , El a indemnat pe to{i cei ce se tern de Dumne-
zeu, sa laude pe Dumnezeu, pentru ca a mintuit tot neamul oamenilor

credinciosi, prin taina Acestui Rastignit. Si stind in mijlocul fra^ilor Lui,

adica al Apostolilor803 , care — dupa ce a inviat El din mor^i si au fost

incredintati de El, cum si mai inainte de patimire le spusese, ca trebuia

sa patimeasca acestea si ca si in profep erau prezise acestea — s-au pocait

pentru ca se indepartasera de El atunci cind fusese rastignit
804

, si petrecind

laolalta cu ei, a preamarit pe Dumnezeu805
, asa cum se arata scris si in

Memoriile Apostolilor si, cu acestea a lamurit si cuvintele care alcatuiesc

restul psalmului. Caci cuvintele acestea sint urmatoarele: „Povesti-voi

numele Tau fratilor mei, in mijlocul Bisericii Te voi lauda.Cei ce va temeti

de Domnul, lauda|i-L; toata samin^a lui Iacov, slavi^i-L; sa se teama de El

toata samin^a lui Israel"
806

.

Faptul ca se spune ca unul dintre apostoli, Petru, a fost in mod
deosebit, numit de catre El — si acest lucru tot in Memoriile Apostolilor

se scrie ca s-a intimplat807 , dimpreuna cu faptul ca si al^i doi frafi, care erau

799. Comp. I Regi 28, 7.

800. Lc. 23, 46.
801. Mt. 5,20.
802. Comp. In. 13,3;Mt. 11, 26-27; 16, 21.
803. Comp. Lc. 24, 36; In. 20, 17.

804. Lc. 24, 25-26, 44-46, 50.

805. Mt. 26,30;Mc. 14,26.
806. Ps. 21,22-23.
807. Comp. Mc. 3, 16-17.
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fiii lui Zevedeu au fost supranumi^i cu numele de Voanerghes, ceea ce

inseamna „fiii tunetului", era semnul ca El a fost acela prin care supranume-

le de Israel a fost dat lui Iacov si eel de Iisus, lui Ausis, cu care nume poporul

care mai ramasese din cei ce iesisera din Egipt a si intrat in pamintul

fagaduit patriarhilor. Cum ca El avea sa rasara ca o stea pentru neamul

lui Avraam, Moisi insusi a aratat prin aceste cuvinte: „Va rasari o stea din

Iacov si un conducator din Israel" 808
. Iar o alta Scriptura zice: ,,Iata un

barbat; Rasaritul este numele lui"
809

. Caci la nasterea Lui rasarind pe cer

o stea, cum se scrie in Memoriile Apostolilor Lui810 , magii din Arabia care

au luat cunostinfa din aceasta au venit si I s-au inchinat Lui.

CVIL

Profefii despre inviere. Despre faptul ca a treia zi dupa rastignire avea

sa invieze, in Memoriile Apostolilor se scrie ca cei din neamul vostru,

discutind cu El, au zis: „Arata-ne un semn". §i lc-a raspuns lor: „Neamul

rau si adulter cere semn si nu li se va da alt semn, decit semnul lui Iona" 8

!

*

.

Spunind deci aceste cuvinte tainice, ascultatorii puteau sa infeleaga ca,

dupa ce va fi rastignit, El va invia a treia zi. El a aratat neamul vostru ca

fund mai rau si mai adulter decit acela al cetafii ninivitenilor care, dupa ce

le-a propovaduit Iona, eel dat afara a treia zi din pintecele pestelui celui

mare, ca dupa (patruzeci si trei) zile
812 vor pieri cu tojii laolalta, au procla-

mat post pentru toate vie^uitoarele, fara excepfie, pentru oameni si animale,

cu imbracarea sacului si indelungate suspine si cu pocainfa adevarata a

inimilor lor si indepartarea de la toata nedreptatea, crezind ca Dumnezeu
este milostiv si iubitor de oameni fa{a de to^i cei ce se pocaiesc de rautate

;

asa inch insusi imparatul ceta^ii aceleia si boierii ei, imbracind deopotriva

sacul, au staruit in post si rugaciune, izbutind, cu aceasta, ca cetatea lor sa

nu fie distrusa8 1

3

. Dar Iona, intristindu-se din cauza ca cetatea nu a fost

distrusa a (patruzeci si) treia zi, dupa cum propovaduise el, Dumnezeu,

808. Num. 24, 17. Cu acest chat din Numcri, adus aici spre conflrmarea vers. 23
din psalmul 2.1 se termina exegeza psalmului, inceputa la cap. XCVIII.

809. Zah. 6, 12.

810. Comp. Mt. 2, 2, 9, 10.

811. Mt. 12, 39; 16, 1,4.
812. Dupa textul ebraic al Vechiului Testament, Iona intrind in cetatea ninivite-

nilor a anunfat acestora ca „dupa patruzeci de zile" cetatea lor le va fi distrusa, daca nu
se vor pocai. Septuaginta, de textul careia se conduce sfintul Iustin, arata ca numai dupa
„trei zUe". Faptul ca in textul de mai sus avem „dupa (patruzeci si trei) zile" se datoreste
probabil unci glose marginale, care a voit sa arate ca desi in unele texte se spune „dupa
patruzeci de zUe", in altele se spune numai „dupa trei zile".

813. Comp. Iona, 3, 5-9.
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prin iconomia vrejului, pe care i 1-a rasarit din pamint si sub care Iona stind,

se umbrea de arsifa (vrejul, era un vrej de dovleac, care crescuse deodata,

nefiind nici sadit, nici udat de Iona, ci rasarind deodata. pentru a-i procura

umbra) si prin iconomia cealalta a uscarii lui, care 1-a indurerat pe Iona,

1-a mustrat ca nu este drept ca sa fie necajit din cauza ca cetatea Ninivei

nu a fost distrusa, zicind: „Tu te-ai mihnit pentru vrejul, pentru care nici

n-ai obosit, pe care nici nu 1-ai hranit si care, mtr-o noapte a venit si intr-o

noapte a pierit. Iar Eu, oare, nu te voi cru{a Ninive, cetatea cea mare in care

locuiesc mai mult de douasprezece zeci de mii de barbati care nu stiu sa

faca deosebire intre cele de-a dreapta si cele de-a stinga lor si numeroase

turme?" 814
.

CVIII.

Cei din neamul vostru au cunoscut cu tojii cele ce s-au facut de catre

Iona, iar Hristos, strigindu-va voua ca va va da semnul lui Iona, v-a indemnat

ca eel putin, dupa invierea Lui din morji, sa va pocaifi de relele pe care

le-afi facut si sa plingefi inaintea lui Dumnezeu, pentru ca, atit neamul cit

si cetatea voastra sa nu fie luate in stapinire strain! si distruse, asa cum
vedeti ca au fost distruse. Dar voi, nu numai ca nu v-a$ pocait, atunci cind

a{i aflat ca a inviat din mor^i, ci, dupa cum am spus, aji ales barbap unul si

unul pe care i-a$i trimis in toata lumea8 ' s
, pentru a propovadui ca o noua

erezie fara de Dumnezeu si nelegiuita care se pune la cale de catre un oare-

care inselator, Iisus Galileanul, pe Care noi rastignindu-L, ucenicii Lui L-au

furat noaptea din mormintul in care a fost asezat dupa ce a fost dat jos de pe

cruce, si inseala pe oameni zicind ca s-a sculat din mor^i8 ' * si ca s-a inal^at

la cer817 . Voi tl acuza^i de asemenea ca ar fi invatat si inva^aturile pe care

le aratafi intregului neam omenesc ca atee, nelegiuite fi nepioase, pentru a

va razbuna impotriva celor ce marturisesc pe Hristos ca invafator si Fiu al

lui Dumnezeu. Pe linga acestea, cu toate ca cetatea voastra este Iuata in

stapinire straina si pamintul vostru pustiit, voi nu va pocai^i, ci indraznip

chiar sa-L blestema^i pe Acela si pe top cei ce cred in El. Noi insa nu va

urim nici pe voi, nici pe aceia care, din cauza voastra, au astfel de idei

impotriva noastra; ci, dimpotriva, ne rugam ca, chiar daca va veri pocai

acum, sa gasiri cu topi mila la Dumnezeu, Parintele eel Prea Indurat si Mult

Milostiv al tuturor.

814. Iona, 4, 10-11.
815. Comp.Mt. 28, 15.

816. Comp. Mt. 27, 63-64; 27, 13.

817. Comp. Mc. 16, 10;Fapte, 1, 10-11.
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CIX.

Adevaratul popor al lui Dumnezeu. Ca neamurile aveau sa se pocaiasca

de rautatea in care traiau, ca niste rataci^i, auzind cuvintul propovaduit

de apostolii Lui din Ierusalim si sa ajunga astfel, prin ei, la in{elegerea Lui,

ingaduifi-mi sa va arat si prin citeva scurte cuvinte, luate din profejia lui

Miheia, unul dintre cei doisprezcce (profe^i mici n. tr.). Acestea sint urma-

toarele: „Si va fi in zilele din urma lamurit muntele Domnului gata pe virful

munfilor, ridicat el insusi deasupra colinelor, si popoarele vor aseza un riu

pe el si vor merge multe neamuri si vor zice: Veniri sa ne urcam in muntele

Domnului si in casa Dumnezeului lui Iacov si ne vor lumina calea Lui si vom
merge pe cararile Lui. Caci din Sion va iesi Legea si din Ierusalim, cuvintul

Domnului. Si va judeca in mijlocul a multe popoare si va vadi neamuri

puternice, pint departe. Si vor preface sabiile lor in pluguri si lancile lor in

coase si nu va mai ridica un neam asupra altui neam sabia si nu vor mai

inva^a sa se razboiasca. Si va sta barbatul sub via lui si sub smochinul lui si

nu va mai fi nimeni care sa-1 infricoseze, caci gura Domnului Puterilor a

grait. Toate popoarele vor merge in numele zeilor lor, iar noi vom merge in

numele Domnului Dumnezeului nostru, in veac. Si va fi in ziua aceea ca voi

aduna pe cea necajita si pe cea alungata si pe cea pe care am facut-o sa

sufere, le voi stringe laolalta si voi pune pe cea necajita, ca o ramasifa si pe

cea asuprita ca pe un neam putemic. §i va imparafi Domnul peste ele, in

muntele Sion, de acum si pina in veac" 81

8

.

CX.

Iardfi despre cele doud veniri ale Domnului. Terminind acestea, am
adaugat:

— Ca dascalii vostri, o, voi, barbafi, marturisesc ca toate cuvintele din

pericopa aceasta au fost spuse cu privire la Hristos, o stiu destul de bine.

$i stiu de asemenea ca ei zic ca Hristos inca nu a venit. Sau, chiar daca zic

ca a venit, ei zic ca nu se stie cine este819 si numai crnd va deveni stralu-

citor si plin de slava, numai atunci se va cunoaste cine este. §i numai atunci

zic ei ca se vor intimpla cele spuse in pericopa aceasta, ca si cum dintre

cuvintele profejiei, pina acum, nici unul nu ar fi avut vreo roada: oameni
fara de rafiune si care nu infeleg ceea ce se dovedeste prin toate cuvintele

acestea, anume ca aici sint vestite doua veniri ale Sale: una, in care este

propovaduit patimitor, fara de slava, necinstit si rastignit
820

, iar a doua,

in care va veni cu slava din ceruri821 , atunci cind omul apostasiei, eel ce

818. Mih. 4, 1-7.
819. In. 7,27.
820. Comp. Is. 53, 2, 3, 8, 12.

821. Dan. 7, 13, 14; Is. 33, 17.
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glasuie§te cuvinte nebune chiar cu privire la Cel Prea Inalt, va cuteza sa

savirseasca pe pamint lucruri nelegiuite, cu privire la noi, cre§tinii
822

, care,

cunoscind cinstirea lui Dumnezeu din legea si cuvintul care au iesit din

Ierusalim, cu apostolii lui Iisus, am gasit refugiu la Dumnezeul lui Iacov §i

la Dumnezeul lui Israel. §i n°i> care cram plini de razboaie, de ucideri si

de toata rautatea, pe tot pamintul, am transformat fiecare din noi,

instrumentele razboinice: sabiile, in pluguri §i lancile, in unelte de cultura;

§i cultivam pietatea, dreptatea, iubirea de oameni, credin^a si nadejdea,

care vin de la Insusi Tatal, prin Cel Rastignit, stind fiecare sub via noastra,

adica, servindu-ne fiecare de o singura femeie legitima. Caci cuvintul

profetic stiri ca zice: „§i femeia lui va fi ca o vie imbelsugata" 823
.

Iar ca nimeni nu exista pe tot pamintul care sa ne infrico§eze824 §i sa

ne robeasci pe noi, care am crezut in Iisus, este un lucru lamurit. Caci

este un fapt cunoscut de tori ca, atunci cind sintem decapitari, rastigniri,

aruncari inaintea fiarelor, in lan^uri, in foe sj in toate celelalte chinuri, noi

nu ne indepartam de la marturisirea noastra, ci ca, dimpotriva, cu cit

niste astfel de chinuri ni se intimpla mai mult, cu atit sj numarul credincio-

?ilor §i cinstijilor de Dumnezeu, prin numele lui Iisus, spore$te. Dupa cum
atunci cind cineva, taind de la o vie par^ile acelea, care poarta roada, face

acest lucru pentru ca via sa dea alte ramuri si, intr-adevar, apar alte ramuri

infloritoare §i aducatoare de roada, acela§i lucru se intimpla §i cu noi.

Caci via plantata de Dumnezeu si de Mintuitorul Hristos este poporul Lui8 2 5
.

Cuvintele celelalte din proferie se vor intimpla la cea de a doua venire a Lui.

Astfel, cuvintele „cea necajita si cea alungata" 826 arata pe cei alungafi din

lume, caci, in ceea ce va priveiste pe voi si pe tori ceilalri oameni, nu numai

ca fiecare cre§tin este aruncat afara din proprieta^ile lui, ci el este alungat

chiar din toata lumea, de vreme ce voi nu ingadui^i nici unui ere§tin sa

traiasca. §i, cu toate acestea, voi ziceri ca cuvintele acestea s-au intimplat

poporului vostru. Dar, daca a{i fost da{i afara pentru ca ari luptat, atunci

voi a{i suferit acestea pe buna dreptate, dupa cum de altfel, toate Scripturile

stau marturie. Noi, insa, fara sa facem ceva de felul acesta, dupa ce am
cunoscut adevarul lui Dumnezeu, sintem arata^i de Dumnezeu ca vom fi

luari de pe pamint impreuna cu prea-dreptul si singur-nepatatul §i fara de

pacat, Hristos. Caci, prin Isaia, striga: „Iata ca dreptul apierit ri nimeni nu
pune la inima si barbarii drepji sint luari ?i nimeni nu in^elege" 827

.

822. Comp. II Tes. 2,3-4.
823. Ps. 127,3.
824. Mih. 4, 4.

825. In. 15,1,2.
826. Mih. 4, 6.

827. Is. 57, 1.
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CXI.

Hristos patimitorul. Ca vor fi doua vcniri ale acestui Hristos, s-a prezis

in chip simbolic si de catre Moisi, iar eu am aratat aceasta mai inainte, prin

simbolul Japilor adusi ca jertfa, in timpul postului. §i iarasi, acelasi lucru a

fost propovaduit si spus simbolic §i de cele ce au facut Moisi si Iisus (Iosua

Navi n. tr.). Dintre care, imul intinzindu-sj miinile, a ramas pe colina pina

seara, miinile fiindu-i susjinute astfel, incit sa nu poata arata altceva decit

preinchipuirea crucii, iar celalalt, supranumit cu numele lui Iisus, era in

fruntea luptei §i Israel era invingator. De altfel, cu privire la cei doi barbari

sfinri si proferi ai lui Dumnezeu, mai trebuie in^eles si urmatorul lucru:

ca ambele aceste taine nu era in stare sa le poarte numai unul singur dintre ei.

Ma gindesc la preinchipuirea crucii §i la preinchipuirea numelui pe care-1

purta. Caci puterea aceasta a fost, este si va fi numai a Unuia singur, de al

Carui nume orice putere se infricoseaza, simfind durerea ca prin el va fi

distrusa. Deci, patimitorul si rastignitul nostra Hristos, nu a fost blestemat

de lege, ci a aratat ca numai El va mintui pe cei ce nu se vor indeparta de

la credinta in El. De altfel, chiar si cei care au fost mintuiti in Egipt, atunci

cind au fost pierdu^i cei intii nascufi ai egiptenilor, au fost smulsi de singele

pastelui, cu care s-au uns usorii usilor, de o parte si de alta §i pervazul lor
828

.

Caci pastele era Hristos, Cei care a fost jertfit mai in urma8", dupa cum si

Isaia a zis: „Ca o oaie spre junghiere S-a adus" 83 °. De asemenea este scris,

ca in ziua pastelui L-a^i prins si tot in ziua pastelui L-a^i rastignit. Deci,

dupa. cum pe cei din Egipt i-a mintuit singele pastelui, tot astfel §i pe cei ce

au crezut, ii va smulge din moarte singele lui Hristos. Avea, oare, Dumnezeu
sa, se rataceasca, daca n-ar fi fost semnul acesta pe u§i ?

83
'

. Acest lucru nu-1

pot spune, ci spun numai ca prin aceasta El a propovaduit de mai inainte

mintuirea care avea sa fie neamului oamenilor prin singele lui Hristos. Tot

astfel, simbolul panglicii celei rosii, pe care au dat-o in Ierihon desfrinatei

Raab, cei trimisi de Iisus Navi ca iscoade, spunindu-i sa o lege de fereastra

prin care S coborise pe ei, pentru ca sa-i faca sa scape de dusmani832 , a

aratat de asemenea simbolul singelui lui Hristos, prin care, cei din toate

neamurile care odinioara au fost desfrinafi §i nedrep^i se minruiesc, luind

iertarea pacatelor sj nemaipacatuind mai departe.

828. Comp. Ic?. 12,7.
829. Comp. I Cor. 5, 7.

830. Is. 53, 7.

831. Ics. 12, 13.

832. Ics. 2,18-21.
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CXII.

Despre dascalii legii. Voi, interpretind acestea in chip umil, atribui^i

multa slabiciune lui Dumnezeu, daca in^elege^i acestea atit de simplu §i

nu cercetafi sensul adinc al celor spuse. Fiindca, in felul acesta §i Moisi ar

trebui sa fie socotit calcator al legii, pentru ca el insusi a poruncit ca sa nu

se faca nici o asemanare, nici a celor din cer, nici a celor de pe pamint sau

din mare833 si mai apoi el insusi a facut un sarpe de arama, pe care,

ridicindu-1 drept semn, a poruncit celor musca^i de serpi, sa priveasca la el;

iar cei ce priveau la el, se faceau sanatosi. Deci, voi socotiji ca sarpele a

mintuit atunci, poporul, §arpele acesta, pe care, dupa cum am spus mai

inainte Dumnezeu 1-a blestemat la inceput834 §i pe care avea sa-1 nimi-

ceasca, prin sabia Lui cea mare, dupa cum striga Isaia
83s

.

Vom primi, oare, niste astfel de lucruri intr-un chip atit de nebunesc,

cum spun dascalii vo§tri, §i nu le vom primi ca simboluri ? Nu vom referi,

oare, semnul acesta la imaginea lui Iisus rastignit, de vreme ce si Moisi,

prin intinderea miinilor, dimpreuna cu eel numit cu numele lui Iisus, a facut

ca poporul sa fie invingator ? In felul acesta ar trebui sa incetam de a mai

ramine uimi^i de cele ce a savirsit legiuitorul. Caci nu a indemnat poporul

ca, parasind pe Dumnezeu sa nadajduiasca in animalul prin care a luat

inceput calcarea legii $i neascultarea. Aceste lucruri au fost spuse si s-au

facut cu multa in^elepciune si cu mare taina prin fericitul profet; si, rntre

cele spuse si savirsite in genere de catre to^i profe^ii, nimic — judecind

drept — n-ar putea sa gaseasca cineva dintre voi ca sa defaimeze,

daca ar avea cunostin^a adevarata despre cele spuse m ele. Dar, daca

dascalii vostri va explica voua numai: pentru ce in locul acesta836 nu se

vorbeste si de partea feminina a caminelor, sau, pentru ce se intrebuin^eaza

atitea masuri de faina si atitea masuri de untdelemn in ofrande §i chiar

si pe acestea le explica in chip umil §i josnic, iar lucrurile mari si demne
de cercetare nu indraznesc niciodata sa le explice, sau, chiar atunci cind

le explicam noi, va poruncesc sa nu ne da^i Jiscultare si nici sa veni^i in

discu^ie cu noi, atunci oare, nu pe buna dreptate vor trebui sa ia aminte la

cele graite catre ei de catre Domnul nostru Iisus Hristos: „morminte varuite,

care se strata pe dinafara frumoase, iar pe dinauntru sint pline de oase si

de mor^i" 837
,
„voi plati^i dajdie de izma §i inghiji^i camila, conducatori

orbi" 838
? Deci, daca voi nu ve{i disprefui invataturile acelora csire se

833. Ie? . 20,4.
834. Fac. 3, 14.

835. Is. 27, 1.

836. Fac. 32, 15.

837. Mt. 23,27.
838. Mt. 23, 24.
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inalfa pe ei insisi si voiesc sa li se spuna: „rabbi, rabbi" 839
si daca nu va

\e\i apropia de cuvintele profetice cu o astfel de dispozijie si cu un astfel

de sentiment, ca si voi sa suferip de la oamenii vostri aceleasi lucruri, pe

care si profe^ii insisi le-au suferit, nu ve$i putea nicidecum sa dobindi^i

ceva folositor din cuvintele profetice.

CXIII.

Iisus Navi, figurd a lui Iisus Hristos. Ceea ce voiesc sa va spun acum sint

urmatoarele:

Iosua (Navi) care se chema Ausis, dupa cum am aratat de mai multe

ori inainte si care a fost trimis dimpreuna cu Chaleb, iscoada in Canaan,

pentru cercetarea pamintului, a fost numit de catre insusi Moisi, Iisus
840

.

Tu, insa, nu cercetezi pentru care motiv a facut Moisi acest lucru, nu te miri

si nu-^i place sa caufi sa afli; in felul acesta Hristos ramine ascuns pentru

tine si citind, nu in^elegi, nici acum, auzind ca Iisus este Hristosul nostru.

Nu cau^i sa judeci, ca nu in zadar si nici la intimplare i s-a dat aceluia

numele acesta. Si totusi, faci tot felul de ra^ionamente84 1 pentru ca sa

explici de ce s-a adaugat lui Avraam inca. un „a", pe linga eel dintii si te

pierzi in discu^ii marunte pentru ca sa explici de ce numelui Sarra i s-a

adaugat, deopotriva, un nou „r" 842
. Dar nu cercetezi tot cu aceeasi hota-

rire, pentru ce numele Ausis, pe care-1 avea dintru inceput fiul lui Navi,

a fost schimbat in intregime, in acela de Iisus. Caci nu numai ca i s-a

schimbat numele, ci, devenind urmasul lui Moisi, el singur, dintre cei ce au

iesit din Egipt si care erau in virsta aceasta, a adus poporul in pamintul eel

sfint care a mai ramas843 . §i, dupa cum el a adus in pamintul eel sfint

poporul, iar nu Moisi>si dupa cum, prin tragere la sor^i, el a impar^it celor

adusi cu sine, pamintul, tot astfel si Iisus Hristos va intoarce imprastierea

poporului si va impar^i pamintul eel bun fiecaruia, dar nu deopotriva.

Caci unul le-a dat lor mostenirea cea trecatoare, ca unul care nu era nici

Hristos, nici Dumnezeu, nici Fiul lui Dumnezeu, iar Celalalt, dupa invierea

Sa cea sfinta, avea sa ne dea noua stapinirea cea vesnica844 . Acela, dupa ce

839. Mt. 23,6-7.
840. Comp. Num. 13, 17. Asupra schimbarii numelui lui Ausis, fiul lui Navi, in

acela de Iisus, impus de Dumnezeu, a se vedea capit. LXXV, 1, din Dialog.

841. In textul grec: „&eo\oye\<;" . Cuvintul acesta este folosit pentru prima data
de sfintul Iustin, in locul acesta, in loc de cercetare asupra chestiunii religioase.-

842. Comp. Fac. 17, 5-15.
843. Ios. 5, 6.

844. Sfintul Iustin distinge o prima inviere, aceea a sfinfilor, dupa care va avea loc

mileniul; apoi o a doua inviere, vesnica si generala, aceea a tuturor oamenilor, care, la

sfirsitul mileniului va inaugura imparafia cea fara de sfirsit. Vezi si cap. LXXXI, 3—4,

din Dialog.
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mai inainte fusese supranumit cu numele lui Iisus, a oprit soarele in mersul

sau845 , luind puterea Duhului lui. Am dovedit ca Iisus a fost acela care S-a

aratat si a vorbit lui Moisi, lui Avraam si in genere tuturor celorlalri patriarhi,

slujind voin^ei Tatalui.

§i voi spune mai departe ca tot El a venit, nascindu-Se om prin Fecioa-

ra Maria si raminind astfel de-a pururea. Acesta este acela cu care si prin care

Tatal va reinnoi cerul si pamintul; Acesta este acela, care va straluci in

Ierusalim lumina vesnica846 ; Acesta este acela care este imparatul Salemului

si „Preotul eel vesnic al Celui Prea Inalt" 84?
, dupa rinduiala lui Melchisedec.

Acela (Iosua Navi n. tr. ) se zice ca a circumcis poporul cu o a doua circum-

ciziune
848 cu curite de piatra (ceea ce a fost o propovaduire a circumciziunii

acesteia, cu care ne-a circumcis pe noi Iisus Hristos, de la pietre si de la

ceilal^i idoli) §i a facut o gramada din prepu^uri, adica din ratacirea lumii,

circumcizindu-i in tot locul cu curitele de piatra, adica cu cuvintele

Domnului nostru Iisus. Caci am dovedit ca Hristos a fost propovaduit prin

proferi, in parabole, ca stinca si piatra. Deci, si prin curitele de piatra

trebuie sa in^elegem cuvintele Lui, prin care au fost circumcisi cu circurn-

ciderea inimii atiria ratacifi de la necircumcidere. Cu aceasta circumcidere

de atunci, Dumnezeu a indemnat prin Iisus (Navi n. tr.), sa se circumcida

si acei care au circumciderea aceea, care a luat fiinta de la Avraam,

spunindu-se ca Iisus (Navi n. tr.) a circumcis cu o a doua circumciziune,

cu curite de piatra, pe cei ce au intrat in pamintul acela sfint
849

.

CXIV.

Alte profefii cu privire la Hristos. De fapt, Duhul Sfint a facut uneori

sa se produca ceva vizibil, care insemna o figura tipica a viitorului, iar alte

ori a pronun^at cuvinte cu privire la cele ce aveau sa se intimple, ca si cum
evenimentele in cauza s-ar intimpla in momentul acela, sau s-ar fi si intimplat.

Daca cei ce se ocupa cu Sfinta Scriptura nu cunosc mestesugul acestei

in^elegeri
850

, atunci in chip necesar ei nu vor putea urmari nici cuvintele

profetice. Va voi arata, bunaoara, unele cuvinte profetice, pentru ca sa

urmariri in ele ceea ce se spune. Atunci cind se spune prin Isaia: „Ca o oaie

845. Ios., 10, 12.

846. Is. 60, 1, 19-20.
847. Fac. 14, 18; Ps. 109,4.
848. Ios. 5, 2-3.
849. Dupa sfintul Iustin, prepu^ul pe care circumcizia crejtina il inlatura este

idololatria. A se vedea §i capit. CXIV, 4 din Dialog.

850. Harul de a in^elege Scripturile, dat de Dumnezeu crestinilor §i pe care sfintul

Iustin il poseda (capit. XXX, 1), nu este ceva arbitrar, ci este o „arta" care i?i are regulile

sale (Exemplu: Dialog. XL, 1;XCI, 2, 4 si LIV, 2).
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spre junghicre S-a adus si ca un miel inaintea celui ce-L tunde" 8SI
, se spune

asa, ca $i cum patimirea Domnului s-ar fi si intimplat. Si, iarasi, cind zice:

„Mi-am intins miinile mele peste un popor neascultator si nnpotrivitor" 8S2
,

sau cind se zice: ,,Doamne, cine a crezut auzului nostra?" 853
, cuvintele

acestea se spun, ca si cum ar arata niste lucruri de mult timp intimplate.

Am dovedit, de asemenea, ca in multe locuri, Hristos este numit, in parabola,

piatra §i, in chip figurat, Iacov si Israel. Si iarasi, atunci cind se zice: „Voi

vedea cerurile, lucrarile degetelor tale"
854

, daca prin acestea nu voi injelege

lucrarea cuvintului Lui85S , atunci voi in{elege,in chip neinjelept, a§a cum
pretind dascalii vostri, care socotesc ca Parintele tuturor si Dumnezeul eel

nenascut are miini, picioare, degete §i suflet, ca o vietate compusa si care

invaja, pentru aceasta, ca Tatal S-a aratat pe Sine insusi lui Avraam si lui

Iacov. Feiici^i sintem, deci, noi, cei circumcisi cu cu^itele cele de piatra ale

celei de a doua circumciziuni! Caci prima circumciziune vi s-a facut si vi se

face voua, cu cujitul eel de fier, iar voi ramine^i cu inimile invirtosate.

Circumciziunea noastra, insa, care este a doua la numar si care s-a aratat

dupa cea a voastra, prin pietre ascufite, adica prin cuvintele apostolilor

Pietrei celei din capul unghiului856 netaiate de miini omenesti857 , ne

circumcide pe noi de la idololatrie si, in genere, de la toata rautatea. Inimile

noastre sint atit de mult circumcise de la rautate, incit noi ne si bucuram

atunci cind murim pentru numele pietrei celei frumoase, care face sa

{isneasca apa vie in inimile celor ce au iubit, prin El, pe Tatal tuturor §i

adapa pe cei ce voiesc sa bea apa vie^ii
858

. Dar cind eu va vorbesc voua

acestea, voi nu le intelege^i; caci voi n-afi in^eles nici cele ce s-au profefit

ca va face Hristos si nu crede^i acum nici noua, care va conducem la cele

ce-au fost sense. De aceea, Ieremia va striga astfel: „Vai, voua, ca a^i parasit

fintina vie si v-a^i sapat voua gropi sparte, care nu vor putea sa conpna apa.

Oare nu este pustiu, acolo unde este muntele Sion, fiindca am dat Ierusali-

mului carte de desparjire in fa^a voastra ?" 859
.

851.1s. 53,7.
852. Is. 65, 2.

853.1s. 53, 1.

854. Ps. 18,1.

855. Aici ne intilnim cu ideea Logosului-Creator. Este drept ca sfintul Iustin nu
mtrebuin^eaza aici expresia aceasta pe care in Apologia /,(X, 2; XIII, 1 ; XXVI, 5 ; LVIII, 1

si LXIII, 1 ft s-ar parea ca o aplica Tatalui, totuji, el identifies, in chip sigur pe Dumne-
zeu-Creatorul cu Acela care a aparut lui Moisi si Patriarhilor (Apologia I, LXIII, 11)

ji cum Acela nu este altcineva decit Logosul intrupat, Hristos (cf. Dialog. LVI sq.),

urmeaza ca expresia de Logos-Creator nu ar fi tradat gindirea lui Iustin. De altfel, din

Apologia //,VI, 3 (Cf. Dialog. LXXXIV, 2), in timpul crea^iei lumii, toate lucrurile au
fost orinduite din materia informa (Cf. si Apologia I, X, 2).

856. Comp. Is. 28, 16; Ef. 2, 20^1 Pt. 2, 6.

857. Comp. Dan. 2,34.
858. Comp. In. 4, 14.

859. Ier. 2, 13; 3, 8; Is. 16, 1.
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CXV.
Alte profefii cu privire la chemarea neamurilor. Ar trcbui sa crede^i,

totu§i, lui Zaharia, care a aratat, in parabola, taina lui Hristos. Cuvintcle lui

sint urmatoarele: „Bucura-te sj te vesele§te, fiica Sionului, ca iata, £u vin si

Ma voi salaslui in mijlocul tau, zice Ddmnul. Si neamuri multe sc vor alipi

de Domnul, in ziua aceea si-Mi vor fi Mie drept popor. Si Ma voi salaslui in

mijlocul tau §i vor cunoaste ca Domnul Puterilor M-a trimis la tine. $i va

mosteni Domnul pe Iuda §i partea lui pe pamintul eel stint si va alege

Ierusalimul. Sa se umple de respect tot trupul inaintea fe^ei Domnului, ca

El s-a ridicat din norii cei sfinfi ai Lui. §i mi-a aratat pe Iisus, preotul eel

mare, stind inaintea fe^ei unui inger al Domnului. Iar diavolul statea de-a

dreapta lui, pentru ca sa i Se impotriveasca. Si a zis Domnul catre diavol:

Sa te pedepseasca Domnul, eel ce a ales Ierusalimul. Oare, taciunele acesta

nu este smuls din foe?" 860
.

Deoarece se parea ca Tryfon voia sa-mi raspunda si sa ma contrazica,

i-am zis:

— Mai intii asteapta si asculta cele ce spun. Caci explicarea pe care o

voi face nu este aceea pe care o socote$ti tu, ca adica, in pamintul Babilonu-

lui, unde a fost dus in captivitate poporul vostru, nu a fost nici un preot cu

numele de Iisus. Chiar daca a? face acest lucru, 1-as face, dovedindu-va ca

in neamul vostru a fost un preot Iisus. Dar nu pe acesta 1-a vazut profetul,

in descoperirea lui, dupa cum nu i-a vazut, in stare normala, nici pe diavol,

sau pe ingerul Domnului, ci in extaz861 , adica i se facuse lui o descoperire.

Acum insa va spun ca, dupa cum prin numele lui Iisus, fiul lui Navi,

Cuvintul a aratat ca s-au savirsit puteri si fapte, care propbvaduiau de mai

inainte cele ce aveau sa fie facute de catre Domnul nostra, tot astfel §i

descoperirea care s-a facut lui Iisus, care a fost in Babilon, preot, in poporul

vostru, va voi dovedi acum ca a fost o propovaduire a celor ce aveau sa fie

facute de Preotul, Dumnezeul si Hristosul nostra, Fiul Parintelui tuturor.

M-am mirat, mai adineaori, pentru ce a^i tacut, atunci cind v-am vorbit,

sau cum s-a facut ca nu m-a^i infruntat, cind v-am spus ca, dintre cei ce au

iesit din Egipt, numai fiul lui Navi, dintre cei de aceeasi virsta cu el, a intrat

in pamintul eel sfint, dimpreuna cu acei ce erau mai mici in virsta din

860. Zah. 2,14-3,2.
861. La sfirjitul sec. II, polemica antimontanista a dezvoltat in Biserica o vie

repulsie impotriva extaticilor. Se depuneau atunci eforturi ca sa se arate ca profefii

Vechiului Testament ji scriitorii Noului Testament nu au vorbit in extaz. Nu exista deci
nici un motiv ca sa ne miram ca sfintul Iustin (Apolog. I, XXXIII, 9; XXXV, 3; XXXVI,
1 si in Dialog. VII, 1, LII, 3), ca si alfi apologefi, atribuie starea extatica profefilor.

Cuvintul se gaseste, de fapt, si in Noul Testament: Fapte, 10, 10; 11, 5; 22, 17 ca ?iin
DCor. 12, 2 sq.
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neamul acela, despre care vorbeste Sfinta Scriptura ? Caci sari^i si zburafi

peste rani, intocmai ca mu^tele. §i chiar daca cineva v-ar spune zeci de mii

de lucruri bune §i daca un singur lucru§or v-ar fi neplacut, sau nein^eles,

sau nu destul de exact, voi nu $ine$i socoteala de cele multe bune, ci va

napustiji asupra micului cuvint §i va-ncerca^i sa-1 infa^isa^ ca o nelegiuire §i

nedreptate, pentru ca sa avefi apoi a da socoteala, cind ve{i fi judecaji de

Dumnezeu, cu o judecata asemanatoare, cu mult mai mult pentru marile

indrazneli, fie ca sint acestea fapte rele, fie ca sint explicari gresite, pe care

falsificindu-le, le explicari. Caci cu aceeasi judecata, cu care judeca^i, este

drept ca sa fifi judecafi si voi insiva862 .

CXVI.

Dar, pentru ca sa va dau socoteala despre descoperirea facuta lui Iisus

Hristos eel sfint
863

, reiau cuvintul meu si va spun ca descoperirea aceasta

ni s-a facut si noua, celor ce credem in Hristos, Arhiereul acesta rastignit.

Noi, care ne gaseam in desfrinare si in genere in toata fapta cea murdara,

prin harul eel de la Iisus al nostru am dezbracat de pe noi dupa vrerea

Tatalui, toate rauta^ile murdare cu care eram imbraca^i864 si, cu toate

ca diavolul a stat continuu asupra noastra, ca un potrivnic865 , voind sa ne

atraga pe toji la el, ingerul lui Dumnezeu, adica puterea lui Dumnezeu cea

trimisa noua prin Iisus Hristos, il mustra si el pleaca de la noi. Astfel, noi

sintem smulsi ca dintr-un foe866 , fiind cura{i{i de pacatele de mai inainte si

de intristarea si fierbinfeala cu care ne inflacareaza diavolul si to£i slujitorii

lui, din miinile carora,iara§i, ne smulge Iisus, Fiul lui Dumnezeu. El ne-a

fagaduit, de asemenea, ca daca vom indeplini poruncile Lui, ne va imbraca

cu ve§mintele cele pregatite noua si ne-a vestit ca ne va orindui imparajia

Lui cea vesnica867 . In acelasi chip, in care Iisus acesta, pe care profetul 11

nume$te preot, s-a aratat purtind ve^minte murdare, pentru faptul ca s-a

spus ca si-a luat o femeie desfrinata868 §i s-a zis taciune smuls din foe,

pentru ca El a luat asupra Lui iertarea pacatelor869 , fiind mustrat de

862. Comp. Mt. 7, 2. Cuvintele acestea, citate de Matei si reproduse de sfintul

Iustin, se gasesc si in Talmud, ceea ce este o dovada ca aforismul acesta circula

la inceputul erei crestine si printre iudei. Dar ceea ce surprinde pe Tryfon este ca el

circula si printre crestini.

863. Iisus este numit aici „sfint" prin opozi^ie cu preotul Iisus, care a aparut

profetului Zaharia (3, 3) imbracat in „vesminte scirnave".

864. Comp. Zah. 3,4.
865. Comp. II Tes. 2,3-4.
866. Zah. 3,2.
867. Zah. 3,4-7.
868. Comp. I Ez. 10, 8.

869. Zah. 3,4.
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diavolul care I se impotrivea Lui, tot astfel si noi, cei care am crezut prin

numele lui Iisus, ca un singur om870
, in Dumnezeu, Creatorul tuturor,

dezbraca^i fiind de hainele cele murdare, adica de pacate, prin numele

Fiului Lui eel intii-nascut8 7
' si fiind inflacara^i de cuvintul chemarii Lui,

sintem adevaratul neam arhieresc al lui Dumnezeu, dupa cum Insusi Dumne-
zeu marturiseste, spunind ca sa aducem in tot locul, intre neamuri, jertfe

bine-placute si curate
872

. §i Dumnezeu, o sti^i prea bine, nu primeste

jertfe de la nimeni, decit numai prin preopi Sai.

CXVII.

Deci, toate jertfele, pe care le aducem in numele Lui si pe care Iisus

Hristos ne-a poruncit sa le aducem, adica acelea care se fac de catre crestini

pe toata suprafa^a pamintului cu ocazia euharistiei piinii si potirului,

Dumnezeu marturiseste de mai inainte ca sint bine-placute Lui. Pe acelea,

insa, care sint aduse de voi si de catre preojii vostri, El le respinge, zicind:

,,Si jertfele voastre nu le voi primi din miinile voastre. Caci de la rasaritul

soarelui, pina la apus, numele Meu este slavit intru neamuri, iar voi il pinga-

ri^i"
873

. §i chiar si pina astazi, certindu-va intre voi, zice^i ca Dumnezeu
nu primeste jertfele, care se aduceau in Ierusalim de catre asa-zisii Israelii,

care locuiau acolo atunci si ca El a zis ca primeste numai rugaciunile aduse

de catre cei ce se gaseau atunci in diaspora, din neamul acela si ca El

numeste jertfe rugaciunile lor. Da, si eu sint de acord ca rugaciunile si

euharistiile, care se aduc de cei vrednici, sint singurele jertfe desavirsite si

bine-placute lui Dumnezeu. Caci numai pe acestea au primit porunca sa le

aduca si crestinii, chiar in timpul in care ei fac comemorarea Patimii pe care

a suferit-o Fiul lui Dumnezeu pentru ei
874

,
adica mai inainte de a minca si

de a bea, la vremea prinzului lor, si al Carui nume, arhiereii si dascalii

poporului vostru se straduiesc sa faca in asa fel, ca sa fie pingarit si

batjocorit peste tot pamintul. Dar vesmintele acestea murdare875 , cu care

voi a{i acoperit pe top aceia care, prin numele lui Iisus au devenit crestini,

Dumnezeu a aratat ca vor fi date la o parte de la noi atunci and ne va invia

pe toji si cind ne va aseza pe unii nestricap, nemuritori si fara de durere,

870. Comp. Gal. 3,28.
871. Zah. 3,4.
872. Mai. 1, 11.

873. Mai. 1, 10-12.
8 74. Cuvintele intrebuin^ate de sfintul Iustin, in acest paragraf cu privire la Euha-

ristie, nu sint suficient de clare. El vorbeste ca si cind ar voi sa arate ca nu amintirea
Patimii constituie caracterul sacrificial al Euharistiei, ci rugaciunile care inso^esc
Euharistia.

875. Zah. 3,3.
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in imparapa cea vesnica si fara de sfirsit, iar pe aljii ii va trimite in

pedeapsa si focul eel vesnic.

Ca voi va inselaji singuri si va lasa^i in§ela{i si de dascalii vostri atunci

cind explica^i ca cuvintul a vorbit despre aceia din neamul vostru, care sint

in diaspora876 sj ca el a spus acestea despre rugaciunile si jertfele lor care se

fac in tot locul, ca ele sint curate si bine-placute, in^elege^i de$tul de bine ca

voi va min{i$i pe voi in§iva si ca incerca^i sa insela^i pe to$i, deoarece,

in primul rind neamul vostru nici macar acum nu este de la rasaritul soarelui

la apus, ci aici sint neamurile acelea intre care nimeni din neamul vostru nu a

locuit pina acum. Caci nu este nici macar un singur neam de oameni, fie

barbari, fie elini, fie, in genere, cu orice rwume ar fi numit, sau de amaxobii

(sciji), sau din cei ce se numesc nomazi, sau care loeuiese in corturile in care

cresc vitele, intru care sa nu se aduca rugaciuni si euharistii prin

numele lui Iisus eel rastignit, Parintelui §i Creatorului tuturor * 77
.

De altfel, stim ca in vremea aceea, cind profetul Maleahi spunea acestea,

diasporaua voastra nu era peste tot pamintul, peste care este astazi, dupa
cum se dovedeste chiar din Scripturi.

CXVIII.

Asa ca, mai bine inceta^i de a va arata iubitori de gilceava si va

pocai^i, mai inainte de a sosi marea zi a judeca^ii878 , in care isi vor lovi

piepturile to^i cei care, din triburile voastre, au impuns pe Hristosul acesta,

asa cum v-am dovedit ca a fost prezis de Scriptura 879 . V-am explicat, de

asemenea, ca Domnul a jurat ca El va fi „dupa rinduiala lui Melchisedec" 880

si v-am spus ce inseamna aceasta. Tot astfel, profe^ia lui Isaia, care a spus:

,,Mormintul lui se va lua din mijloc" 881
, v-am aratat, mai inainte, ca a fost

cu privire la Hristos, Care avea sa Se rastigneasca si sa invieze. V-am mai

spus, iarasi, de multe ori, ca Hristos acesta este judecatorul tuturor celor vii

si celor mor^i882 . De altfel si Natan, spunind la fel despre Acesta, a grait

astfel catre David: „Eu Ii voi fi Lui Tata si El Imi va fie Mie Fiu si nu voi

intoarce mila Mea de la El, dupa cum am facut cu cei de dinaintea Lui. §i-L

voi aseza in casa Mea si in impara^ia Lui pina m veac" 883
. Iezechiel numeste

876. Mai. 1,11.
877. Ceea ce spune sfintul Iustin in cap. CXVII, punctele 4—5, desigur ca nu

trebuie interpretate, ca o constatare de fapt. Este, mai degraba un chip iperbolic de a

exprima vocafia universala a neamurilor la crejtinism.

878. Mai. 4, 5.

879. Comp. Zah. 12, 2; In. 19,37;Apoc. 1, 7.

880. Ps. 109, 4.

881.1s. 57,2.
882. Comp. Dan. 7,26;Fapte 10, 42; II Tim. 4, 1 ; I Pt. 4, 5.

883. II Regi 7, 14-16.
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„conducator in casa" 884 nu pe altul decit pe Acesta insusj. Caci Acesta este

preot ales si inparat vesnic, Hristos, ca Unul care este Rul lui Dumne.zeu. iSi

sa nu socotip ca Isaia sau ceilalji profeji spun ca la venirea cea de a doua a

Lui, urmeaza ca sa se aduca jertfe de singe, sau liba^iuni pe altare, ci laude si

euharistii adevarate si duhovnicesti. De aceea, noi nu am crezut in zadar

intru El §i nici nu ne-am lasat insela^i de catre cei ce au inva^at altfel, iar

acest lucru s-a intimplat prin pronia minunata a lui Dumnezeu, pentru ca noi

sa ne gasim mai in^elep^i si mai respectuosi fa^a de Dumnezeu, decit voi,

care va socotifi dar nu sintefi nici iubitori de Dumnezeu si nici in^elepti,

prin chemarea cea noua885 si prin vesnicul asezamint886 , adica prin acela al

lui Hristos. De aceea si Isaia, minunindu-se, a zis: ,,§i impara{ii i§i vor

inchide gurile ; fiindca cei carora nu li s-a vestit despre El vor vedea si aceia

care nu au auzit vor in^ekge. Doamne, cine a crezut auzului nostra si bra^ul

Domnului cui s-a descoperit ?" 88 7

Zicind acestea, am adaugat:

— O, Tryfon, pentru cei ce au venit astazi cu tine incerc sa spun

aceleasi lucruri pe scurt, cit este de ingaduit, si concis.

§i el a zis:

— Bine faci. Caci chiar daca prin cele mai multe pe care le graiesti tu

spui aceleasi lucruri, afla ca atit eu, cit si cei ce sint cu mine, ne bucuram.

CXIX.
§i eu am continuat:

— Crede{i, oare, o voi, barbap, ca noi am fi putut infelege aceste

lucruri in Scripturi, daca n-am fi primit harul in^elegerii, prin vrerea Celui

ce a voit acestea ? Pentru ca sa se intimple si ceea ce s-a zis prin Moisi:

„A{itatu-M-au cu zei straini, amaritu-M-au intru uriciunile lor; ei au jertfit

demonilor pe care nu-i cunosc. Au venit demoni noi fi proaspe^i, pe care

parin^ii lor nu i-au cunoscut. Ai parasit pe Dumnezeul care te-a nascut si

ai uitat de Dumnezeul care te-a hranit. Jjli a vazut Domnul, si S-a umplut

de zel, si S-a a{i$at de minie asupra fiilor si fiicelor Lui, si a zis:

Intoarce-Mi-voi fa^a Mea de la ei si le voi arata ce le va fi lor la sfirsit, caci

ei sint un neam pervers, fii ai celor intru care nu este credin^a. Ei M-au facut

gelos asupra a ceea ce nu-i Dumnezeu si M-au a{i{at asupra idolilor lor. De
aceea si Eu ii voi face gelosi asupra a ceea ce nu este neam si-i voi a^i^a

asupra poporului nein^elept. Caci foe s-a aprins din minia Mea si va arde

884. Iez. 44, 3.

885. Ier. 31,31.
886. Is. 55,3;61,8;Ier. 32,40;Evr. 13, 20.
887. Is. 52,15-53,1.
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pina la iad. El va consuma pamintul si fapturile Lui si va aprinde temeliile

munjilor. Voi aduna rele asupra lor" 888
. Intr-adevar, dupa ce dreptul acela

a fost ucis, noi am inflorit ca un alt popor si am rasarit spice noi si inflori-

toare, dupa cum au spus profe^ii: „§i vor alerga neamuri multe la Domnul,

in ziua aceea, drept popor si se vor salaslui in mijlocul intregului

pamint" 889
. Iar noi, nu numai ca sintem popor, dar sintern si popor sfint

890
,

dupa cum am aratat mai inainte: ,,§>i-I vor numi popor sfint, rascumparat

de Domnul" 891
.

Deci, noi nu sintem un popor vrednic de dispre^uit si nici un trib

barbar, nici asa cum sint neamurile carienilor sau frigienilor, ci pe noi ne-a

ales Dumnezeu892 si S-a facut vadit celor ce nu au intrebat de EI. Caci zice:

„Iata, Eu sint Dumnezeul neamului care nu a invocat numele Meu^ 893
.

Iar acesta este neamul acela, pe care i 1-a fagaduit Dumnezeu odinioara lui

Avraam, cind i-a vestit ca-1 va aseza parinte al multor neamuri894 , nespunind

cu aceasta ca-1 va aseza parinte nici al arabilor, nici al egiptenilor, nici al

iudumeilor, fiindca si Ismail a devenit parinte al unui neam mare, si Esau si

amani^ii sint astazi popoare numeroase. Noe a fost atit parintele lui Avraam,

cit si al intregului neam omenesc, in genere, iar al$ii au fost stramosii altora.

Deci, ce harazeste aici Hristos mai mult lui Avraam ? Aceea ca, printr-o

chemare asemanatoare, 1-a chemat cu glasul Sau, spunindu-i sa iasa din

pamintul in care locuia895 . Tot astfel, si pe noi, pe to^i, ne-a chemat,

prin acelasi glas si am iesit din trairea in care am vie^uit in felul comun
al celorlalji locuitori ai pamintului, pe cind vie^uiam rau. De aceea, vom
mosteni dimpreuna cu Avraam pamintul eel sfint, luind mostenirea aceasta

in veacul eel nesfirsit pentru credinfa asemanatoare, fiind copii ai lui

Avraam896
. Caci in acelasi chip in care acela a crezut in glasul lui Dumnezeu

si i s-a socotit lui intru indrepta^ire, tot astfel si noi, crezind pina la moarte

in glasul lui Dumnezeu, Cel grait iarasi prin apostolii lui Hristos si

propovaduit noua prin profefi, ne-am lepadat de toate cele ce sint inlume.

Deci, Isi fagaduieste Lui un neam de aceeasi credin^a, respectuos fa{a

de Dumnezeu, drept, inveselind pe Tatal897 , iar nu pe voi, intru care nu
exista credinja 898 .

888. Deut. 32, 16-23.
889. Zah. 2, 11.

890. Este pentru prima data cind sfintul Iustin arata, in mod expres, ca poporul
crestin este sfint. Din cele aratate in cap. CX, 4 se poate numai trage concluzia aceasta.

891.1s. 62, 12.

892. Cf. Deut. 14, 2.

893. Is. 65, 1.

894. Fac. 12,2.
895. Fac. 12, 1.

896. Comp. Gal. 3, 7.

897. Comp. Pilde 10, 1.

898. Conf. Deut. 32,20.
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cxx.
Vede^i, asadar, ca si lui Isaac si lui Iacov li se fagaduieste aceleasi

lucruri. Astfel, lui Isaac ii ace: „$i se vor binecuvinta ihtru saminfa ta, toate

neamurile pamintului" 899
. Iar lui Iacov: „5j>i se vor binecuvinta intru tine

si intru samin^a ta, toate triburile pamintului" 900
. Lucrul acesta nu 1-a

mai spus nici lui Esau, nici lui Ruvim si nici vreunui altul, ci numai acelora,

din care avea sa fie Hristos, dupa iconomia 901 cea realizata prin Fecioara

Maria. Caci, daca ai starui cu mai multa aten^ie asupra binecuvintarii lui

Iuda, atunci desigur ai vedea cele ce spun. Astfel, samin^a cea din Iuda,

se imparte si se scoboara prin Iuda, Fares, Iessei si David. Acesta era un

simbol, ca unii din neamul vostru se vor gasi ca sint fii ai lui Avraam si se

vor gasi in acelasi timp si in partea lui Hristos si ca aljii, cu toate ca sint fii

ai lui Avraam, fiind, totusi, ca nisipul marii de pe {arm902 , care este

nefecund si infructos, cu toate ca este mult si nenumarat si nu da nastere

nicidecum vreunui fruct, ci numai bea apa marii. Tot astfel si in neamul

vostru se vadeste o mare mul{ime, care insa, sorbind numai din inva^aturile

amaraciunii si ale ateismului, scuipa afara cuvintul lui Dumnezeu.

De asemenea, cit priveste pe Iuda, s-a zis: „Nu va lipsi stapin din Iuda,

nici povajuitor din coapsele lui, pina nu vor veni cele ce sint ramase pentru

El, si El va fi asteptarea neamuribr" 903
. tnsa ca aceste cuvinte nu s-au zis

pentru Iuda, ci pentru Hristos, este lucru lamurit, caci noi to^i, cei din

neamuri, nu asteptam pe Iuda, ci pe Iisus, Cel care a scos si pe parin^ii

vostri din Egipt. Caci profe^ia a propovaduit de mai mainte cele ce aveau sa

fie pina la venirea lui Hristos: „pina nu vor veni cele ce sint ramase pentru

El, si El va fi asteptarea neamurilor". Deci, dupa cum am dovedit de mai

multe ori, El a venit §i este asteptat sa vina iarasi pe norii cerului904 : Iisus,

al Carui nume voi il profanap905 si lucraji in asa fel ca el sa fie profanat

peste tot pamintul. Mi-ar fi cu putin^a, o, voi, barba^i, sa ma contrazic cu

voi in ce priveste cuvintul acesta, despre care voi talmacifi ca s-a spus astfel:

„pina ce vor veni cele ce sint ramase pentru el" deoarece cei saptezeci nu au

tradus asa, ci: ,,pina ce va veni Acela, Caruia ti sint ramase". Fiindca, insa,

cuvintele care urmeaza arata ca ele au fost spuse cu privire la Hristos (caci se

zice: „§i el va fi asteptarea neamurilor"), nu voi discuta cu voi asupra

acestui cuvint marunt, dupa cum nu m-am silit sa va fac dovada despre

899. Fac. 26,4.
900. Fac. 28, 14.

901.Cf.Capit. XLV,4.
902. Fac. 22, 17.

903. Fac. 49, 10.

904. Comp. Dan. 7, 13.

905. Mai. 1, 12.



234 APOLOGETI DE LIMBA GREACA

Hristos, nici din Scripturile, care nu au fost recunoscute de voi, cu toate ca

vi le-am istorisit mai sus, cum sint, bunaoara, cele din cuvintele profetului

Ieremia, ale lui Ezdra si David, ci numai din cele recunoscute de voi pina

acum si care, daca ar fi fost in^elese de dascalii vostri, fi^i siguri ca le-ar fi

facut sa dispara, asa cum au facut cu cele referitoare la moartea lui Isaia, pe

care 1-ari taiat cu un fierastrau de lemn si care a fost de asemenea o taina a

lui Hristos, Care avea sa taie neamul vostru in doua si Care avea sa invredni-

ceasca pe cei vrednici, dimpreuna cu sfin^ii patriarhi si profe^i, in Imparajia

cea vesnica, iar pe ceilalp a zis ca-i va trimite in osinda focului nestins, la

un loc cu ceilalji deopotriva de neascultatori si de nepocairi, din toate

neamurile. Caci se zice: „Vor veni de la apusuri si de la rasarituri si se vor

odihni laolalta cu Avraam, Isaac si Iacov, intru tmpara^ia cerurilor, iar fiii

imparafiei vor fi arunca^i intru intunericul eel din afara" 906
. $i voiesc sa

spun acestea neingrijindu-ma cu nimic de nimeni si necautind sa imbunez

pe nimeni, ci numai din dorinja de a spune adevarul, chiar daca ar trebui ca

pe data sa fiu sfisiat de voi. Caci fara sa port grija nimanui din neamul

meu, adica al samarinenilor, adresindu-ma in scris Cezarului' 07 , am spus

ca acestia se inseala increzindu-se in magul Smon, eel din neamul lor, despre

care ei zic ca este dumnezeu mai presus de tot inceputul, de toata stapinirea

si de toata puterea908 .

CXXI.

Fiindca ei taceau cu to^ii, am adaugat:

— Vorbind despre Acest Hristos, prin David, o, prieteni, nu s-a spus ca

neamurile vor fi binecuvintate in posteritatea Lui, ci in El. Caci, cu privire

la aceasta se spune astfel: „Numele Lui in veac; El va rasari mai presus de

soare. §i se vor binecuvinta intru El toate neamurile" 909
. Iar daca toate

neamurile se binecuvinteaza in Hristos si daca noi, care sintem dintre toate

neamurile, credem in Acesta, atunci El insusi este Hristos, iar noi sintem cei

binecuvintari prin El, dupa cum se scrie
910

. Dumnezeu a dat mai intii

soarele, pentru ca lumea sa I se inchine si, cu toate acestea, nu s-a putut

vedea nicicind cineva, care, pentru credin^a in soare, sa fi suferit chinuri pina

la moarte. tnsa, pentru numele lui Iisus, se pot vedea oameni de toate

neamurile, care au suportat si suporta sa sufere toate, numai ca sa nu-L

tagaduiasca, caci cuvintul adevarului s^i al in^elepciunii este mai aprins

906. Mt. 8, 11-12.
907. A se vedea Apologia I, XXVI, unde este istorisita toata povestea lui Simon,

?i Faptele Apostolilor, 8, 10.

908. Comp. Ef. 1,21.
909. Ps. 71,17.
910. Deut. 4,9.
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decit soarele si este mai luminos decit puterile soarelui, patrunzind pina

in adincul inimii si al min{ii. Din cauza aceasta si Cuvintul zice: „Numele

Lui va rasari mai presus de soare" 911
. 5j>i, iarasi, Zaharia zice ca: „Rasarit

este numele Lui" 912
§i, graind tot despre El, a zis: „Trib dupa trib isi vor

lovi pieptul" 913
. Caci, daca in cea dintii aratare a Lui, care a fost necinstita,

fara de chip siplina de nimicnicie, El a stralucit si S-a aratat atit de puternic,

incit nu mai este necunoscut de nici un .neam si fiecare se pocaieste de felul

vechi si rau de via^a. al fiecarui neam, a§a ca pina §i demonii se supun

numelui Lui si toate stapiniile sj impara{iile se tem de numele Lui, mai

mult decit de top mor{ii, oare, la aratarea Lui cea slavita, nu va nimici El cu

totul pe top cei ce L-au urit si pe cei care s-au indepartat in chip nedrept de

El, in timp ce pe cei ai Lui ii va odihni, dindu-le lor toate bunataple cele

asteptate? Deci, noi sintem aceia carora ni s-a dat sa ascultam, sa in{elegem

si sa ne mintuim prin acest Hristos si sa cunoa§tem toate cele ale Tatalui914 .

Pentru aceasta i-a zis: „Mare lucru este pentru tine de a te numi servul Meu,

de a aduna triburile lui Iacov §i de a intoarce imprastierile lui Israel.

Pusu-te-am spre lumina neamurilor, pentru ca sa fii spre mintuirea lor, pina

la marginea pamintului" 9 ' 5
.

CXXII.

Voi socotip ca acestea au fost spuse pentru cei straini §i pentru proze-

lip, cind in realitate ele au fost spuse pentru noi, cei luminap prin Iisus.

Desigur ca Hristos ar fi putut marturisi si pentru aceia: acum, insa, dupa

cum a spus El insufi, voi sintep de doua ori fiii gheenei916 . Prin urmare,

cele spuse prin profep nu au fost spuse nici pentm aceia, ci au fost spuse

pentru noi, despre care Cuvintul zice: ,,Voi duce orbii pe caleape care n-au

cunoscut-o si vor pasi pe cararile pe care nu le-au § tiut. §i Eu sint martor,

zice Domnul-Dumnezeu, si servul Meu pe care 1-am ales" 917
. Pentru cine,

deci, marturiseste Hristos ? Este lamurit ca pentru cei ce au crezut. Caci

prozelipi nu numai ca nu cred, ci ocarasc de doua ori cit voi numele Lui, iar

pe noi, cei care credem in numele Lui, cauta sa ne ucida si sa ne batjoco-

reasca, fiindca se grabesc sa se arate, ca se aseamana intru totul cu voi.

§i, iarafi, intr-alta parte striga: ,,Eu, Domnul, te-am chemat intru dreptate

si te voi pne de mina, te voi imputernici §i te voi pune drept asezamint

911. Ps. 71, 17.

912. Zah. 6, 12.

913. Zah. 12, 12.

914. In. 14, 7.

915. Is. 49,6.
916. Mt. 23, 15.

917. Is. 42,16,43,10.
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al neamului, spre lumina neamurilor, ca sa deschizi ochii orbilor si sa. scop

din lan^uri pe cei chinui^i" 9 ' 8
. Fiindca si acestea, o, voi, barba^i, s-au

spus pentru Hristos §i despre neamurile cele care au primit lumina. Sau,

si aici zice^i ca acestea s-au spus pentru lege §i pentru prozelip ? Deoarece,

insa, unii dintre cei ce venisera a doua zi au strigat ca la teatru: Dar ce ?

Nu zice acestea despre lege sj pentru cei lumina^i de ea ? Iar acestia nu sint

prozeli^ii ? — am zis intorcind ochii catre Tryfon:

— Nu ! Caci daca legea ar fi avut puterea de a lumina neamurile si pe cei

ce o au, atunci ce nevoie ar mai fi fost de un nou asezamint ? Fiindca

Dumnezeu a vestit de mai inainte, ca va trimite un nou asezamint si o lege

si o porunca vesnica si noi nu in^elegem prin aceasta legea cea veche sj pe

prozelijii ei, ci pe Hristos si pe prozelifii Lui, cu alte cuvinte, pe noi,

neamurile, pe care ne-a luminat, dupa cum zice undeva: „Astfel zice Domnul:
La vremea potrivita te-am ascultat si in ziua mintuirii {i-am ajutat si te-am

dat spre asezamint neamurilor, pentru a orindui pamintul si sa primesti

drept mo§tenire locurile cele pustii" 919
. Care este, asadar, mostenirea

lui Hristos ? Oare nu sint neamurile ? §i care este a§ezamintul lui Dumne-
zeu ? Oare nu este Hristos ? Dupa cum zice sj intr-alta parte: ,,Fiul Meu e§ti

Tu, Eu astazi Te-am nascut; cere de la Mine si-Ti voi da neamurile spre

mostenire fi marginile pamintului spre stapinire" 920
.

CXXIII.

Deci, dupa cum toate acestea au fost spuse pentru Hristos §i pentru

neamuri, socotiji ca si acelea au fost spuse la fel. Caci prozeli^ii nu au nevoie

de nici un asezamint, de vreme ce una si aceea§i lege este impusa celor taiari

imprejur. Despre ace§tia Scriptura zice astfel: „CeI strain se va adauga la ei

si se va adauga la casa lui Iacov" 921
. Prozelitul eel circumcis, alaturindu-se

de popor, este ca si un autohton, pe cind noi, care am fost invrednici^i sa

ne numim popor, sintem in acelasi timp un neam, prin aceea ca sintem

necircumcisi. Pe linga aceasta, este chiar ceva ridicol sa socotiri ca ochii

prozeli^ilor au fost deschisi, iar ai vo§tri nu si sa auzi^i ca voi sinteri numi|i

orbi si surzi, iar aceia lumina^i. $i este ceva si mai ridicol pentru voi, ca sa

zice^i ca legea a fost data neamurilor, in timp ce voi nici macar nu o

cunoasteri. Caci, daca ap cunoa§te-o, v-ar fi teama de minia lui Dumnezeu
sj n-ap mai fi nelegiuip ?i ratacip, ci v-ari infricosa, auzind-o graindu-va

mereu: ,,Fii, intru care nu este o credin^a" 922
§i ,,Cine este orb, daca nu

918. Is. 42,6-7.
919. Is. 49,8.
920. Ps. 2, 7-8.
921.1s. 14, 1.

922. Deut. 32,20.
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fiii mei si surd,daca nu cei ce au stapinire asupra lor ? §i au fost orbi^i servii

lui Dumnezeu. A^i vazut de multe ori si nu v-a^i pazit. Urechile voastre sint

deschise si n-a^i auzit" 923
. Oare, lauda aceasta pe care Dumnezeu v-o da

este frumoasa si marturia aceasta a lui Dumnezeu este cuvenita unor servi ?

Voi nu va rusinaji auzind adesea niste astfel de lucruri si nu va ingrozi^i de

amenintarea lui Dumnezeu, ci raminefi mai departe un popor nebun si

invirtosat cu inima. ,,Pentru aceasta, iata, adaugind, voi muta poporul

acesta", zice Domnul, ,,si-i voi muta pe ei si voi pierde intelepciunea

inteleptilor si in^elegerea celor intelegatori o voi ascunde" 924
. §i, pe buna

dreptate ! Caci voi nu sintefi nici in^elep^i, nici injelegatori, ci cutezatori

si vicleni. Sinte^i in^elep^i numai atunci cind este vorba sa face^i raul si

sinte^i neputinciosi atunci cind este vorba sa injelegeti voin^a lui Dumne-
zeu cea ascunsa, sau asezamintul eel credincios al Domnului, sau sa. gasi^i

cararile cele vesnice925 . Astfel, zice: „Voi ridica lui Israel si lui Iuda o

samin|a de oameni si o samin^a de dobitoace" 926
. Iar prin gura lui Isaia

zice, cu privire la un alt Israel, astfel: ,,In ziua aceea va fi un al treilea Israel,

intre asirieni si intre egipteni, binecuvintat pe pamint, pe care 1-a binecuvin-

tat Domnul Savaoth, zicind: Binecuvintat va fi poporul Meu eel din Egipt si

eel din Asiria si mostenirea Mea, Israel" 927
. Deci, de vreme ce Dumnezeu

binecuvinteaza si numeste Israel pe poporul acesta si striga ca el este

mostenirea Lui, cum inca nu va pocai^i de ratacirea in care va gasi^i, atunci

cind zice^i ca voi singuri sinte^i Israel si cum nu incetafi de a blestema

poporul eel binecuvintat al lui Dumnezeu ? Caci atunci cind a vorbit de

Ierusalim si de ^arile din jurul lui, a adaugat iarasi, astfel: „§i voi naiste

peste voi oameni, pe poporul Meu Israel si va vor mosteni si ve{i fi sub

stapinirea lor si nu ve^i mai adauga inca sa ramine^i fara copii de partea

lor" 928
.

— Dar ce ? a zis Tryfon. Voi sinte^i Israel si despre voi zice acestea ?

— Daca, i-am raspuns eu, n-am fi vorbit atit de mult despre aceasta,

m-as indoi, daca-mi faci aceasta intrebare, neintelegind bine lucrurile. Dar,

pentru ca am ajuns la aceasta concluzie, prin dovezile mele si prin consim^a-

mintul vostru, cred ca tu nu treci cu vederea cele spuse mai inainte si nici ca

nu voiesti, din dragoste de gilceava, sa prelungesti discu^ia, ci numai sa ma
provoci sa argumentez din nou acestea, cum am facut-o si cu altele, mai
inainte.

923. Is. 42, 19-20.
924. Is. 29, 14.

925. Ier. 6, 16.

926. Ier. 38,27.
927.1s. 19,24-25.
928. Iez.36, 12.
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Intrucit Tryfon §i-a exprimat consim^amintul, printr-o clipire din ochi,

eju am continuat:

— §i iarasi, in Isaia, ascultafi cu urechile voastre, doar doar ve\i

in^elege, ca Dumnezeu, vorbind despre Hristos, II numeste, in parabola:

Iacov si Israel. Caci zice astfel: „Iacov este Fiul Meu si Eu li voi purta de

grija. Israel este alesul Meu si-Mi voi pune Duhul Meu peste El si El va

pronun^a judecata oamenilor. El nu se va sforja, nici nu va striga sinici nu

va auzi cineva glasul Sau, in pie^e. El nu va zdrobi trestia frinta si nu va

stinge inul aprins, ci se va pronun^a intru adevar, va hia judecata si nu se va

fringe, pina ce nu va pune pe pamint judecata: si intru numele Lui vor

nadajdui neamuri" 929
. Deci, dupa cum de la acel singur Iacov, care a fost

supranumit Israel, tot neamul vostru a fost supranumit Iacov si Israel, tot

astfel si noi, dupa Hristos, Care ne-a nascut pe noi in Dumnezeu, ne numim
si sintem si Iacov si Israel si Iuda si Iosif si David si fii ai lui Dumnezeu,

tofi cei ce pazim poruncile lui Hristos930 .

CXXIV.
Deoarece am vazut ca s-au tulburat, fiindca am zis ca si noi sintem

copiii lui Dumnezeu, nelasindu-i sa ma mai intrebe ceva, ci luindu-le-o

inainte, am zis:

— Ascultap, o, voi, barba^i, cum spune Duhul Sfint despre poporul

acesta, ca toji sint fii ai Celui Prea In alt si ca in adunarea lor este de fa{a

Insusi acest Hristos, aducind judecata asupra intregului neam al oamenilor.

Cuvintele acestea, care au fost spuse de David, dupa cum voi insiva le tilcui^i,

suna astfel:
,
.Dumnezeu a stat in adunarea dumnezeilor si, in mijlocul lor,

El judeca pe dumnezei. Pina cind judecafi nedreptate si {ineji socoteala de

fejele pacatosilor ? Face^i judecata orfanului si saracului si indrepta^i^i

pe eel umil fi pe eel lipsit. Libera^i pe eel Iipsit si smulgep pe sarac din mina

pacatosilor. Ei nu au cunoscut si nu au in^eles, ci umbla intru intuneric:

toate temeliile pamintului se vor tulbura. Eu am zis: Voi sinte^i dumnezei si

fii ai Celui Prea Inalt, cu to^ii; voi, insa, muri^i intocmai ca oamenii si cade^i

intocmai ca unul dintre conducatori. Ridica-te, Dumnezeule, judeca

pamintul, ca Tu vei mosteni intru toate neamurile" 931
. In tilcuirea celor

saptezeci, se spune, insa: ,,Iata, voi muri^i intocmai ca oamenii si cade^i

intocmai ca unul dintre conducatori" pentru ca, prin aceasta sa arate si

neascultarea oamenilor, adica a lui \dam si a Evei si caderea unuia dintre

conducatori, cu alte cuvinte a aceluia care este numit sarpe si care a cazut,

929. Is. 42, 1-4; Mt. 12, 18-21.
930. Comp. In. 1, 12; I In. 3, 1-3.
931. Ps. 81.
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cu mare cadere, din cauza ca a amagit pe Eva932 . Dar, totusi eu nu am citat

cuvintul in sensul acesta, c\ pentru a va demonstra ca Duhul Sfint reproseaza

oamenilor deveni^i asemanatori lui Dumnezeu, fara de patima si nemuritori

ca El — atita vreme cit ei pazesc poruncile — si socoti^i vrednici de El a se

enema fiii Lui, faptul de a-si pregati lor in§isi moartea, dupa exemplul lui

Adam si al Evei; asa ca nu am nimic impotriva traducerii acestui psalm, asa

cum voi^i voi. !Si, in felul acesta se demonstreaza ca ei au fost socoti^i demni

de a deveni dumnezei, ca au fost socotiji demni de a putea deveni fii ai Celui

Prea Inalt si ca ei vor fi judeca^i §i condamnaji separat, ca Adam §i Eva.

Pentru faptul ca Cuvintul da lui Hristos numele de Dumnezeu, vi s-a facut

dovada in mai multe rinduri.

exxv.
— As voi, insa, o, voi, barbaji, sa aflu de la voi care este puterea

numelui Israel ? Dar, cum ei continuau sa taca, am zis:

— Eu va voi spune aceea ce stiu; caci socotesc ca nu este drept sa nu

vorbesc atunci cind stiu ceva §i nici ca, atunci cind banuiesc ca voi stiji ceva,

dar ca din cauza invidiei si a nepriceperii voi^i sa va insela^i pe voi insiva,

sa nu caut intotdeauna sa aflu eu insumi §i sa spun totul, in chip simplu si

fara de inselaciune, asa cum a poruncit Dumnezeul meu: ,,Iesit-a semanato-

rul sa semene samin^a sa. §i una a cazut pe cale, alta intre spini, alta pe

pamint pietros, iar alta pe pamint bun" 933
. Deci, trebuie sa vorbim in

nadejdea ca se va gasi pe undeva §i pamint bun. Caci venind Domnul acela al

meu, ca unul care este tare si puternic, va cere cele ale Sale de la to{i si nu va

condamna pe iconomul acela al Lui, daca va cunoaste ca acesta, stiind ca

Domnul lui este puternic si ca venind va cere cele ale Sale, le va pune pe

orice masa §i nu le va ingropa, pentru vreo cauza oarecare934 . Deci, numele

Israel inseamna: un om care invinge o putere. Caci „Isra", inseamna „un om
care invinge", iar „E1", inseamna „putere". Acest lucru s-a profe^it §i prin

taina luptei pe care a dus-o Iacov, cu Acela care i s-a aratat, intru indeplinirea

voin{ei Parintelui §i care, prin aceea ca era Fiu intii-nascut al tuturor

932. Sfintul Iustin, ca ?i al^i scriitori bisericejti ai timpului, plaseaza caderea
jarpelui, adica a diavolului sau a lui satan dupa caderea Evei, ca o pedeapsa a intervenfiei

lui pe linga cea dintii femeie intru savir$irea actului de nesupunere fafa de porunca lui

Dumnezeu. Ei socotesc ca Dumnezeu a incredin^at ingerilor, al caror sef era satan,

administrarea lumii si ca acesta, din invidie fa^a de om, a devenit dusmanul lui si, ca

atare a meritat blestemul si pedeapsa lui Dumnezeu. Desigur ca, in felul acesta de a privi

lucrurile, gasim si o incercare de explicare a caderii unei par^i din ingeri, in frunte cu
satan, despre care Sfinta Scriptura nu ne spune nimic inainte.

933. Mt. 13,3-8.
934.Comp. Lc. 19, 12-23.
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fapturilor9 3 5
, era Dumnezeu. §i lucrul acesta avea sa-1 faca Hristos si atunci

cind avea sa fie om. Caci atunci cind a devenit orn, dupa cum am spus mai

inainte, s-a apropiat de el diavolul, adica puterea aceea care se mai cheama

si sarpe si satana, ispitindu-L si luptindu-se sa-L doboare, socotind ca va

avea sa i se inchine lui. Acela insa 1-a nimicit si 1-a doborit, vadindu-i viclenia,

atunci cind, impotriva Scripturii, I-a cerut sa i se inchine ca unui Dumnezeu,

in vreme ce el era un transfug de la voinfa dumnezeiasca. Fiindca i-a

raspuns: „Scris este: Domnului Dumnezeului tau te vei inchina si numai

pe El singur II vei adora" 936
. Invins si infruntat, diavolul se dadu atunci

inapoi937 . Dar, deoarece in durerea si in suferin^a patimirii, atunci cind

avea sa fie rastignit, Hristosul nostra avea sa amor^easca, El afacut vestirea

de mai inainte si a acestui lucru, prin atingerea coapsei lui Iacov, cu care

ocazie, acesta a amor^it938 . Numele Lui era inca din vechime Israel. Cu
numele acesta El a supranumit pe fericitul Iacov, binecuvintindu-1 cu numele

Lui si propovaduind prin aceasta, ca to{i cei care vin prin el la Tatal, sint

Israel eel binecuvintat939 . Insa voi, cu toate acestea, nein^elegind nimic din

acestea si nici fiind pregati^i a injelege, fiindca sinte^i fii ai lui Iacov, dupa

saminja trupeasca, astepta^i sa fiji mintui^i. Insa ca si intr-aceasta va

inselaji v-am dovedit-o in repetate rinduri.

CXXVI.
Hristos eel vesnic. Daca a^i cunoaste, o, Tryfon, cine este acesta, care

este numit cind „inger de mare sfat", cind „barbat", prin Iezechiel, cind

„Fiu al Omului", prin Daniil, cind „copil" 940 prin Isaia si ,,Hristos" si

„Dumnezeu vrednic de inchinare" prin David, cind „Hristos" si „piatra",

prin mul^i, cind „in^elepciune" prin Solomon si „Iosif", „Iuda" si „stea"

prin Moisi, cind „rasarit" prin Zaharia si „patimitor" si „Iacov" si „Israel",

iarasi prin Isaia, cind „toiag" si ,,floare" si „piatra din capul unghiului" si

„Fiu al lui Dumnezeu" 941
, nu a{i mai pronun^a cuvinte de ocara impotriva

Lui, Care a si venit si S-a nascut, a patimit si S-a inal^at la cer. Caci El va

veni iarasi, si atunci cele douasprezece triburi ale voastre isi vor lovi pieptu-

935. Comp. Col. 1, 15.

936.Deut. 6, 13, 14.

937. Mt. 4, 10-11.
938. Fac. 32,25.
939.1s. 19,24-25.

940. „CopiI" arata aici umilirea lui Hristos, Care S-a nascut ca un copil ordinar $i

termenul il gasim la Isaia (7, 16).

941. Sfintul Iustin foloseste denumirea de „Fiu al lui Dumnezeu" in mai multe
locuri: Dialog. VII, 3; XXIII, 3; XLIII, 1; XLV, 4; LXI, 1; LXVIII, 5; LXXXV, 2;XCI,
4; C, 4, 5;CII, 7; CHI, 8;CV, 5;CVIII, 2;CXIII, 4;CXVI, 2;CVII, 3;CXVIII, 2;CXXIV,
3 ; CXXVI, 1 ; CXXVII, 4; CXXVIII, 1 ; CXXXI1, 1 ; CXXXVII, 2.
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rile
942

. Caci, daca a^i fi in^eles cele graite de profe^i, nu a^i mai tagadui

ca El este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu celui unul singur, celui nenascut

si nespus. De altfel si prin Moisi se spune undeva in Iesire, astfel: „A vorbit

Domnul catre Moisi si i-a zis lui: Eu sint Domnul si M-am aratat lui Avraam,

Isaac si Iacov, Dumnezeul lor si numele Meu nu 1-am spus lor si-am incheiat

asezamintul Meu cu ei"
943

. Si zice, iarasi, astfel: ,,Un om a luptat cu

Iacov" 944
si a zis ca este Dumnezeu. Si, se zice ca Iacov a grait: „Am vazut

pe Dumnezeu fa{a catre fa|a §i sufletul meu a fost mintuit" 945
. Si s-a mai

scris, de asemenea, ca locul in care a luptat cu el, in care i s-a aratat si in care

1-a binecuvintat, 1-a numit „Vederea lui Dumnezeu". Si tot Moisi spune cum
Dumnezeu S-a aratat si lui Avraam, linga stejarul din Mamvri, pe cind acesta

statea la usa cortului sau, la amiaza946 . Apoi, spunind acestea, adauga:

„Privind cu ochii a vazut si iata trei barba^i au stat asupra lui. Si vazind,

a alergat intru intimpinarea lor" 947
. Pu$in dupa aceasta, unul dintre ei faga-

duieste un fiu lui Avraam: „Pentru ce a ris Sarra zicind: „Asadar, voi naste ?

Eu am imbatrinit". Oare este fara de putere un cuvint la Dumnezeu ? La

anul, tot pe vremea aceasta, ma voiintoarce si Sarra va avea un fiu"
948

.

Apoi plecara de la Avraam. §i Moisi zice iarasi despre ei: „lSi ridicindu-se de

acolo, barba^ii au privit asupra fe^ei sodomi^ilor" 949
. Apoi Cel ce era sj

este zice iarasj catre Avraam, astfel: „N-am sa ascund de copilul Meu
Avraam, cele ce voi face" 950

.

$i am spus din nou cele ce sint istorisite mai departe in scrierile lui

Moisi, care au fost explicate de mine, din care se dovedeste ca Acesta, Care

S-a aratat lui Avraam, lui Isaac si lui Iacov, ca si celorlalji patriarhi si Care

este numit de Scriptura Dumnezeu, s-a gasit orinduit de catre Tatal si

Domnul, pentru a sluji voin^ei Lui. Am mai adaugat, de asemenea, cu toate

ca nu mai spusesem mai inainte: Tot astfel si atunci cind poporul a dorit sa

manince carne, iar Moisi s-a aratat necredincios ingerului, celui numit

asa si in locul acesta9 s ' si care fagaduise sa le dea lor pe Dumnezeu spre

942. Zah. 12, 12.

943. Ie? . 6, 2-4.
944. Fac. 32, 24.

945. Fac. 32, 30.

946. Fac. 18, 1.

947. Fac. 18, 2.

948. Fac. 18, 13-14.
949. Fac. 18, 16.

950. Fac. 18, 17.

951. Cu toate ca titlul de inger este dat lui Hristos de catre sfintul Iustin in mai
multe locuri: Dialog. LX, 5; CXXVI, 6; CXXVII, 4;Apolog. I, LXIII, 5;Apolog. I, VI,

2; in pasajul din Numeri 11; 23 la care se refera aici, nu este vorba de un inger, ci de
Jahweh, tradus de obicei de LXX prin Kyrios, in care sfintul Iustin vede pe Logos. S-ar
putea ca exemplarul folosit de sfintul Iustin sa fi avut in locul acesta o retusare, adica pe
linga Jahweh, sa fi avut mai inainte adaus „ingerul lui".
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saturare, se arata ca El, Care a spus si a facut acestea, era si Dumnezeu si

inger, trimis de Dumnezeu. Caci Scriptura adauga, zicind astfel: ,,Si a zis

Domnul catre Moisi: Oare, mina Domnului nu este de ajuns ? Tu cunosti

daca cuvintul Meu te va acoperi sau nu" 952
. Apoi, intr-un alt loc El reia

aceasta, zicind: „Si Domnul a zis catre mine: Nu vei trece Iordanul acesta.

Domnul, Dumnezeul tau, Cel ce a mers inaintea fe^ei tale, El insusi va nimici

neamurile" 953
.

CXXVII.

Sint si alte multe de felul acesta, graite legiuitorului si profe^ilor. Si

imi pare ca am aratat destul de des, ca atunci cind Dumnezeul meu zice:

„S-a urcat Dumnezeu de la Avraam" 954
si „A grait Domnul lui Moisi" 955

,

sau „A coborit Domnul sa vada turnul pe care 1-au cladit fiii oamenilor"956 ,

sau cind zice: „A inchis Dumnezeu corabia lui Noe pe dinafara" 957
, nu

trebuie sa crede^i ca Insusi Dumnezeu, Cel nenascut, a coborit sau S-a ridi-

cat de undeva. Caci Parintele cel nespus si Domnul a toate, nici nu soseste

undeva, nici nu doarme, nici nu se desteapta, nici nu umbla, ci in locul acela

al Lui, oriunde s-ar gasi El, El vede cit se poate de bine si aude cit se poate de

bine, nu cu ochii, nici cu urechile, ci cu puterea Lui, care nu se poate tilcui.

El vede toate si cunoaste toate si nimeni dintre noi nu-I scapa. El nu Se

misca, deoarece nu este cuprins in loc si nici de lumea intreaga958 , ca Unul

care a fost si mai inainte de a fi lumea. Deci, cum ar putea vorbi Acesta cuiva,

sau cum s-ar putea arata cuiva, sau cum s-ar putea face cunoscut pe o mica

bucajica de pamint, de vreme ce nici slava Celui trimis de El nu a putut

sa o vada poporul pe muntele Sinai959 si nici Moisi insusi n-a putut sa intre

in cortul pe care 1-a facut, de indata ce s-a umplut de slava lui Dumnezeu si

nici preotul960 nu a suportat sa ramina inaintea templului, atunci cind

Solomon a adus chivotul in templul din Ierusalim, pe care el insusi il

construise? Deci, nici Avraam, nici Isaac, nici Iacov, nici vreun altul dintre

oameni nu a vazut pe Tatal961 si pe Domnul cel negrait al tuturor, in genere

si al lui Hristos insusi, ci numai pe Acela care, prin voin^a Lui, este de

952. Num. 11,23.
953. Deut. 31,2-3.
954. Fac. 17,22.
955. Ie ? . 6,29.
956. Fac. 11,5.
957. Fac. 7, 16.

958. Este o idee comuna apologejilor crestini ca Dumnezeu-Parintele este locul

exterior lumii (vezi LVI, 1) si ca ii este anterior.

959. Ies. 19,21.
960. In cartea II Paralipomena, cap. 5, 14 este vorba de „Preotii", la plural.

961. In. 1, 18.
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asemenea Dumnezeu, Fiu al Lui si Inger, din aceea ca slujeste hotaririi Lui.

Acesta, care odinioara a fost si foe, in vorbirea cu Moisi din rug962 a voit sa

Se nasca si om, prin Fecioara. Caci, daca nu vom infelege astfel Scripturile,

atunci se va intimpla ca Tatal si Domnul tuturor nu a fost in ceruri, atunci

cind a zis prin Moisi: „§i Domnul a plouat peste Sodoma foe si pucioasa

de la Domnul din cer" 963
si iarasi, cind zice prin David astfel: „Ridica$i,

boieri, porrile voastre si ridicari-va porji vesnice si va intra Imparatul

slavei"
964

, cum si cind zice: „Zice Domnul, Domnului meu: stai de-a dreapta

Mea, pina ce voi pune pe vrajmasii Tai asternut picioarelor Tale" 96S

CXXVIII

Ca Hristos este Domn, Dumnezeu, Fiu al lui Dumnezeu si S-a aratat in

chip virtual
966

, mai intii ca un om si un ihger si in slava focului din rug si ca

El este acela care a aparut la judecata care s-a savir^it asupra Sodomei, este

un fapt dovedit prin demonstrariile mele de mai inainte. Totu§i, eu am
relatat din nou toate pasajele din Iesire, pe care le-am infa^isat mai inainte,

atit cu privire la aratarea din rug, cit si la denumirea numelui de Iisus si am
adaugat: Sa nu va inchipuiri, scumpii mei, ca eu fac niste lucruri zadarnice,

daca repet acestea; ci stiu ca exista unii care vor sa anticipeze pasajele

acestea, ca sa incredin^eze ca Puterea venita de la Parintele universului

pentru a Se infarisa lui Moisi, lui Avraam §i lui Iacov, se numeste „lnger"

in venirea Sa catre oameni, pentru ca prin ea lucrurile Parintelui sint anun^a-

te oamenilor; si se mai numeste si „slava", pentru ca uneori apare intr-o

imagine nedeterminata; ca ea este numita „om", pentru ca ea a imbracat

forme omenesti, voite de Tatal, ca sa apara; §i o numesc inca ,,Cuvint",

pentru ca ea aduce oamenilor cele graite de la Tatal. Ei zic ca nu se poate

nici taia, nici separa aceasta putere de Tatal, dupa cum nu se poate nici taia

si nici separa lumina soarelui de pe pamint, de soarele care este pe cer:

cind soarele apune, lumina dispare. Tot asa §i Tatal, atunci cind voieste —
spun ei — face sa ^i§neasca de la Sine o putere, iar cind voieste din nou, o

retrage la Sine. In felul acesta, invaja ei, a facut §i pe ingeri. Dar, am
demonstrat ca exista ingeri, care sint fiin^e personale permanente, care nu se

absorb in ceea ce le-a produs; si Puterea aceasta, pe care Cuvintul profetic o

numeste de asemenea Dumnezeu (asa cum a fost deopotriva si din

962. Ie?. 3,2 urm.
963. Fac. 19,24.
964. Ps. 23,7.
965. Ps. 109, 1.

966. „ln chip virtual" inseamna aici „in taina", pentru ca vizibil, el nu a aparut
decit dupa intrupare.
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abundenja demonstrat) si fnger, nu este numai nominal distincta dc Tatal,

asa cum lumina este distincta de soare, ci se gaseste ca este un lucru numeric

distinct. In cele de mai inainte, am insistat pe scurt asupra acestui lucru:

am spus ca aceasta Putere a fost nascuta de Tatal prin puterea si voin^a Sa,

nu prin amputare, ca si cum ,,usia" Parintelui ar fi fost imparfita, ca toate

celelalte lucruri, care, atunci cind sint impar^ite sau taiate, nu mai sint

aceleasi cu cele de mai inainte, iar pentru a avea un exemplu, noi vedem
ca dintr-un foe se pot aprinde alte focuri, fara ca lumina aceluia de la care

aprindem pe multe altele sa fie impufinata, ci ea ramine deopotriva

aceeasi96 7
.

CXXIX.
§i acum va voi infa^isa, din nou cuvintelepe care le-am adus pentru

dovedirea acestui lucru. Astfel, cind se zice: ,,A plouat Domnul foe de la

Domnul din cer"
968

, cuvintul profetic lasa sa se injeleaga ca sint doi la

numar: Unul care era pe pamint, despre Care se zice ca S-acoborit sa vada

strigatul sodomi^ilor969 , si Celalalt, Care era in ceruri si Care era si Domnul

Domnului de pe pamint, ca Tata si Dumnezeu, si cauza pentru care Acesta

este si puternic, si Domn, si Dumnezeu. Si, iarasi, cind Cuvintul zice ca

Dumnezeu a zis la inceput: ,,Iata Adam s-a facut ca unul din noi" 970
,

cuvintele ,,ca unul din noi" 971
sint si ele aratatoare de numar caci ele nu

suporta metafora, asa cum se incearca sa explice sofistii vostri, care nici nu

pot grai, dar nici nu pot in^elege adevarul. Chiar in In^elepciunea lui

Solomon972 s-a zis: ,,Daca va voi vesti voua cele ce se fac zi de zi, imi voi

aduce aminte sa povestesc si lucrurile din veac. Domnul m-a zidit pe mine

inceput cailor Sale, intru lucrurile Sale. Mai inainte de veac m-a intemeiat,

intru inceput, mai inainte de a face pamintul si mai inaiinte de a face abisuri-

le si mai inainte de a iesi la iveala izvoarele apelor, mai inainte de a fi asezafi

mun^ii. Mai inainte de toate dealurile, ma naste pe mine" 973
. §i, spunind

acestea, am adaugat: In^elegefi, o, voi, ascultatori, daca da^i pu^ina aten^ie,

ca Cuvintul a aratat, atit ca Cel despre care este vorba, este nascut din Tatal,

967. Compara^ia cu cele doua focuri separate, folosita de sfintul Iustin, a fost

infa^i§ata la capit. LXI, 1.

968. A se vedea, in legatura cu aceasta,si cap. LVI, 20—22.
969. Fac. 18,21.
970. Fac. 3,22.
971. Este pentru prima data cind apare in literatura crestina aceasta interpretare

a versetului respectiv din Facere, care a trecut apoi in tratatele moderne de teologie.

Se pare, totusi, ca nu sfintul este autorul ei, ca ea a circulat in mediile iudaice helenistice

convertite la crestinism, inca de mai inainte.

972. Citatul care urmeaza nu este din Injelepciunea lui Solomon, ci asa cum am
aratat la sfirsitul lui, din Proverbe 8, 21—25.
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cu totul mai inainte decit toate creaturile si ca Cel nascut este un altul cu

numarul, decit Cel ce-L na§te. Caci oricine ar putea marturisi aceasta.

cxxx.
Adevdratul Israel. Fiindca top au cazut de acord, am continuat:

— Va voi mai spune acum § i alte citeva cuvinte, pe care nu vi le-am mai

amintit pina aici. Aceste cuvinte au fost graite, in chip tainic de catre Moisi,

slujitorul cel credincios. Caci a zis astfel: „Bucurap-va ceruri, dimpreuna cu

El §i sa I se inchine Lui top ingerii lui Dumnezeu"9 74
, dupa care am

adaugat cuvintele care urmeaza dupa acestea: „Bucurap-va neamuri,

dimpreuna cu poporul Lui §i sa se imputerniceasca intru El top ingerii lui

Dumnezeu, fiindca singele fiilor Lui este razbunat si fiindca El va razbuna,

si va face pedepsirea vrajmasilor si va rasplati precum se cuvine pe cei ce

ll urasc pe El si va curapi Domnul pamintul poporului Lui"975 . Prin aceste

cuvinte, El ne spune noua, neamurilor, sa ne bucuram dimpreuna cu

poporul Lui — cu alte cuvinte, cu Avraam, cu Isaac fi cu Iacov si, in genere

vorbind, cu profepi si cu top aceia din poporul acela, care au bineplacut

lui Dumnezeu, dupa cum am marturisit mai inainte. Noi nu vom asculta,

insa, pe top cei din neamul vostru, fiindca prin Isaia cunoa§tem ca „madula-

reie calcatorilor de lege vor fi consumate de viermi §i de focul cel ne-

intrerupt", raminind totusi nemuritoare, pentru ca ,,sa fie la vederea orica-

rui trup" 976
. Pe linga aceasta, am spus eu, o, voi, barbap, voiesc sa va mai

adaug si alte citeva cuvinte, tot din cele graite de Moisi, din care sa putep

in^elege ca oamenii au fost impra^tiap, de la inceput, de Dumnezeu dupa

neamuri si limbi. Dintre toate neamurile acestea, El §i-a ales apoi neamul

vostru, neamul acesta nefolositor, neascultator si necredincios9 7 7
, aratind

mai apoi ca aceia pe care i-a ales dintre toate neamurile, ca sa se supuna

voin^ei Lui, prin Hristos, pe Care-L cheama Iacov §i pe Care-L nume§te
si Israel, numai aceia, dupa cum am mai spus si mai inainte, in mai multe

rinduri978 , trebuie sa fie si Iacov, §i Israel. Deci, spunind: „Bucurap-va

neamuri, dimpreuna cu poporul Lui" 979
, El incredin^eaza acestora aceeasi

mostenire si le da aceeasi numire. Caci, numindu-i neamuri si spunindu-le

sa se bucure dimpreuna cu poporul Lui, zice aceasta spre ocara voastra.

Intr-adevar, dupa cum voi L-ap miniat prin idololatrie, tot astfel acestia

973.Pilde8,21-25.
974. Dcut. 32,43.
975. Ibid.

976. Is. 66,24.
977. Comp. Osea8, 8; Is. 30, 9; 65, 2; Deut. 32,20.
978. Vezi si capit. CXXIII, 5, 6.

979. Deut. 32,43.
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care erau idololatri, au fost invrednici^i sa cunoasca voia Lui si sa dobrn-

deasca mostenirea cea de la El.

CXXXI.
Nerecunostinfa lui Israel. Va voi spune acum si cuvintele prin care

se arata ca Dumnezeu a impar^it toate neamurile. Acestea sint urmatoarele:

„Intreaba pe tatal tau si-{i va vesti %ie, pe batrinii tai s>$i vor spune {ie.

Cind a impar^it Cel Prea Inalt neamurile, de indata ce a imprastiat pe fiii

lui Adam, a pus granite intre neamuri, dupa numarul fiilor lui Israel. §i s-a

facut parte a Domnului poporul Sau Iacov si salas al mostenirii Lui,

Israel"
980

. Zicind acestea, am adaugat ca cei saptezeci au tradus acest loc

astfel: „A pus granite intre neamuri, dupa numarul ingerilor lui Dumnezeu".

Cu toate acestea, pentru ca puterea argumentelor mele nu se micsoreaza cu

nimic, eu v-am dat explicarea pe care voi insiva o da{i locului acestuia.

Deci, daca voi^i sa marturisi^i adevarul, voi nu ve{i putea tagadui citusi

de pupn, ca noi, cei chema^i de Dumnezeu, prin taina plina de nimicnicie

§i de ocara a crucii (si carora, pentru marturisirea, ascultarea si pietatea

noastra, ni se impun chinuri pina la moarte, de catre demoni si de catre

armata diavolului981 ,
prin slujba pe care voi insiva o faceji), noi care suferim

totul pentru ca, nici macar din gura, sa nu tagaduim pe Hristos, prin Care

am fost chema^i la mintuirea cea pregatita la Tatal nostru, sintem mai

credinciosi decit voi, cei care a^i fost rascumpara^i din Egipt „cu bra^

inalt" si ,,cu supravegherea marii slave" 982
, atunci cind marea, despicindu-se

si devenind cale uscata, a ucis apoi in ea pe cei ce va urmareau cu armata

foarte mare isi cu care de lupta stralucitoare, inchizindu-se asupra lor, marea

cea transformata pentru voi in cale; carora v-a trimis si stilp de lumina983 ,

ca sa va lumineze, pentru ca, spre deosebire de orice alt popor din lume, sa

va sluji^i de o lumina proprie, neimpu^inata si care niciodata nu se termina;

carora si mana, piinea cea pentru hrana, v-a trimis-o prin ingerii cerurilor984 ,

pentru ca nu cumva, avind nevoie de hrana, s-o cauta^i in alta parte; carora

si apa din Merra v-a indulcit-o9 8 s
§i v-a trimis semnul Celui ce avea sa Se

rastigneasca, asa cum v-am spus si mai inainte, pentru ca sa scapa^i de §erpii

care va mujcau (caci Dumnezeu v-a prevenit, harazindu-va toate tainele,

mai inainte de vremea lor, iar voi v-a^i vadit a fi intotdeauna nerecunoscatori

980. Deut. 32, 7-9.
981. Sfintul Iustin considera armata a diavolului pe persecutor^ si calomniatorii

crejtinilor, ca pe nijte sprijinitori ai demonilor, vrajmasi ai lui Hristos (A se vedea $i cap.

X, 1;XLIX, 8 etc.).

982. Comp. Deut. 4, 34;Ie?. 6, 1 urm.; 13, 21; 16, 10;Fapte 13, 17.

983. in LXX citim: „Ziua stilp de nour, spre a le arata calea, iar noaptea stilp

de foe spre a lumina lor" (Ies. 13, 21-22 si 14, 24).

984. Comp. Ies. 16, 14, urm.
985. Ier. 15, 25.
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fa^a de El); iar prin preinchipuirea intinderii miinilor lui Moisi986 , ca si prin

numele de Iisus, cu care S-a numit Cel ce dimpreuna cu el a luptat impotriva

lui Amalec, fapt care Dumnezeu a poruncit sa fie trecut in sens, a zis ca

numele lui Iisus sa fie intotdeauna in urechile voastre, aratind ca Acesta

este acela care va sterge de sub cer pomenirea lui Amalec987 . Este lucru

vadit, insa, ca pomenirea lui Amalec a ramas si dupa. fiul lui Navi; cu toate

acestea, cele istorisite de mine, o, Tryfon, arata ca Dumnezeu a lamurit,

ca numai prin Iisus eel rastignit, ale Carui simboale erau toate acele propo-

vaduiri de mai inainte ale celor ce se vor ihtimpla sub El, va nimici

pe demoni si ca acestia se vor infrico§a de numele Lui si ca toate puterile si

imparajiile de asemenea se vor teme de El si ca tot neamul oamenilor

vor fi evlaviosi si pasnici numai cei ce vor crede in El. De asemena, voua

celor doritori de carne, vi s-au dat atitea prepense, incit am putea spune ca

ele au fost nenumarate988 . Pentru voi a facut El sa fisneasca apa din stinca

si a facut ca sa va urmareasca un nor, drept umbra pentru arsi{a si acope-

ramint pentru frig
989

, vestindu-va preinchipuirea si prezicerea altui cer

nou990 . In acest timp, nici curelele incalfamintelor voastre nu s-au rapt, nici

incaltamintea nu vi s-a invechit, nici hainele nu vi s-au ros, ba, ceva mai

mult, chiar si cele ale tinerilor vostri cresteau deopotriva cu ei
991

.

CXXXH.
Cu toate acestea, voi v-afi faurit un vi^el, la care v-a{i inchinat si v-a{i

grabit sa va impreunati, in chip nelegiuit, cu fiicele strainilor si sa devenifi

idololatri, chiar si dupa ce pamintul v-a fost dat, printr-o minune atit de

mare incit a{i putut vedea §i soarele, la ordinul barbatului aceluia supra-

numit cu numele lui Iisus, oprindu-se pe cer si neapunind pina dupa treizeci

si sase de ore992 , si toate celelalte minimi, care s-au facut voua, dintre care

mi se pare ca este potrivit acum sa va enumar una, care va va ajuta sa

in^elegeti pe Iisus, pe Care L-am cunoscut si noi ca Hristos, Fiu al lui Dum-
nezeu, Care S-a rastignit, a inviat, S-a suit la ceruri si iarasi va veni ca judeca-

tor al tuturor oamenilor, in genere, pina la Adam. Caci sti^i, am zis eu,

ca atunci cind cortul marturiei a fost rapit de catre vrajmasii din Azot si

cind o plaga ingrozitoare si fara de vindecare s-a abatut asupra lor, ei s-au

sfatuit si 1-au pus pe o carufa, la care au injugat doua vaci, care abia atunci

986. Ie?. 17,9-13.
987. IcS.l 7,14; Deut. 21,19.
988. Ie§. 16, 13; Num. 20, 11.

989. Ps. 77 14-104 39.

990. Is.65,'l7;'66, 22;Apoc. 21, 1,27; II Pt. 3, 13.

991. Deut. 8, 4; 29, 5; Ncem. 9, 21.
992. Ie?. 10, 12.
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fatasera, cautind sa afle din aceasta experien^a, daca au fost lovifi de acea

plaga din puterea lui Dumnezeu, din cauza cortului si daca Dumnezeu
voieste ca el sa fie dus acolo, dc unde a fost luat. De indata ce au facut acest

lucru, vacile nefiind minate de nici un om, nu au venit in locul de unde
fusese luat cortul, ci s-au dus in satul unui barbat numit Ausis, acesta avind

acelasi nume cu eel supranumit cu numele lui Iisus, dupa cum am aratat

mai inainte, care aintrodus pe popor in pamintul fagaduit si li 1-a impar^it lor.

Ajungind in satul acesta, vacile s-au oprit aid, aratindu-va si prin aceasta

ca au fost conduse de numele puterii, dupa cum poporul care mai ramasese

dintre cei ce mai inainte iesisera din Egipt, a fost condus in pamintul

fagaduit, prin eel ce a luat numele de Iisus si care, mai inainte, se chemase

Ausis993 .

CXXXIII.

Jj»i, dupa toate aceste lucruri minunate si surprinzatoare care vi

s-au intimplat si pe care le-a{i vazut pe fiecare, la timpul sau, profefii

vostri au putut sa va invinuiasca, fiindca a{i ajuns pina acolo incit sa

jertfi^i pe proprii vostri copii demonilor si, in afara tie toate acestea,

de a fi indraznit si de a indrazni sa savirsi^i niste atentate de felul

acesta impotriva lui Hristos, incit pentru toate acestea, fie ca sa

primi^i mila de la Dumnezeu si de la Hristosul Lui §i sa va mintuifi.

Caci, prin profetul Isaia, Dumnezeu stiind ca astfel ve{i face, v-a

blestemat in chipul urmator: „Vai de sufletul lor ! Ei s-au sfatuit sfat

rau asupra lor insisi, zicind: „Sa legam pe eel drept", caci ne este nefolosi-

tor. Deci, ei vor minca fructele faptelor lor. Vai de eel nelegiuit! dupa faptele

cele rele ale miinilor lui, i se va intimpla lui. Poporul meu, exploatatorii

vostri va jecmanesc si cei ce cer de la voi, va vor subjuga. Poporul meu, cei

ce va fericesc, va insala si tulbura cararile drumurilor voastre. Acum, insa,

El va aduce la judecata pe poporul Sau si Insusi Domnul va veni la judecata,

impreuna cu batrinii poporului si cu boierii lui. Iar voi, pentru ce afi pus

foe viei mele si pentru ce ^ine^i in casele voastre aceea ce a^i rapit de la eel

sarac ? Pentru ce nedrepta{i{i pe poporul meu si pentru ce aji rusinat fa^a

celor umili ?" 994
. Acelasi profet a mai spus si cu alte cuvinte aceleasi

lucruri: Vai de cei ce trag pacatele lor intocmai ca si cu o funie lunga si

nelegiuirile lor intocmai ca si cu o curea de la jugul vitelei; de cei ce zic: Sa

se apropie iufeala lui si sa vina voinfa sfintului lui Israel, ca sa cunoastem.

Vai de cei ce zic ca raul este bine si binele rau; de cei ce spun luminii intune-

ric si intunericului lumina, de cei ce spun amarului dulce si dulcelui amar !

Vai de cei ce sint infelepfi in ei insisi si cunoscatori inaintea lor insisi !

993. Comp. I Regi 4.

994. Is. 3, 9-15.
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Vai de cei puternici de la voi, de cei ce beau vinul, de cei ce au putere asupra

voastra, de cei ce amesteca sichera, de cei ce indrepta^esc pe eel nelegiuit

pentru daruri §i de cei ce smulg dreptatea de la eel drept ! Pentru aceasta,

dupa cum trestia va fi arsa de carbunele din foe si va arde impreuna cu

acesta din cauza flacarii celei arzatoare, radacina lor va fi ca bruma si floa-

rea lor se va ridica intocmai ca praful. Caci ei n-au voit legea Domnului
Savaoth, ci au miniat cuvintul Domnului, Sfintului lui Israel. Jj>i S-a umplut

de urgie Domnul Savaoth $i a pus miinile pe ei §i i-a lovit §i S-a miniat pe

munp sj trupurile cele moarte ale lor au fost intocmai ca ni§te murdarii,

in mijlocul drumului. Cu toate acestea, ei nu s-au intors, ci inca mina lor este

ridicata !

99s Intr-adevar, mina voastra este inca ridicata pentru a face raul,

si fiindca nici pe Hristos ucigindu-L nu va pocai^i, ci, pe linga aceasta, sj

pe noi — cei care am crezut prin El, In Dumnezeul §i Parintele tuturor ne

uri$i §i ne ucidefi ori de cite ori avefi puterea si blestemap fara incetare

pe Acela fi pe noi, care sintem ai Lui, cu toate ca noi ne rugam cu to^ii

pentru voi si, in genere, pentru tofi oamenii, dupa cum am fost invafafi de

Hristos, Domnul nostra, sa facem, de El, Care ne-a poruncit noua sa ne

rugam pentru vrajmasj, sa iubim pe cei ce ne urasc sj sa binecuvintam pe cei

ce ne blestema" 996 .

CXXXIV.
Rautatea dascalilor lui Israel. Deci, daca inva^aturile profetilor, ca sj

acelea ale lui Iisus va tulbura, este mai bine pentru voi sa urma^i lui Dumne-
zeu, decit dascalilor vo§tri nein^elep^i §i orbi care va ingaduie, pina in clipa

de fa{a, ca fiecare dintre voi sa aiba cite patra §i cinci femei, iar atunci cind

cineva, vazind o femeie frumoasa, ar pofti la ea, povestindu-va faptele lui

Iacov, adica ale lui Israel si ale celorlalji patriarhi §i spunindu-va ca cei ce

savir§esc ni§te astfel de lucruri, nu savir§esc nici o nedreptate, se arata §i din

acest punct de vedere ni§ te mizerabili §i ni§te nebuni. Caci, a§a dupa cum
v-am spus §i mai inainte, in fiecare fapt de natura aceasta, cei despre care este

vorba ca faceau a§a savir?eau iconomiile unor mari taine
997

. Astfel, in

casatoria lui Iacov998 , se savir§ea o iconomie §i o vestire de mai inainte.

Va spun a§a, pentru ca sa cunoa?te{i ca dascalii vo§tri au privit intotdeauna

nu spre ceea ce este dumnezeiesc, pentru care s-a intimplat fiecare fapta,

995. Is. 5, 18-25.
996. Mt. 5,44; Lc. 6,27-28.
997. Rafiunea poligamiei la patriarhi nu trebuie cautata, dupa sfintul Iustin, in

senzualitatea lor (cap. CXLI, 4), nici in nevoia de a-;i inmui^i familiile, ci in planul
hristologic al lui Dumnezeu-Tatal. in legatura cu aceasta iconomie hristologica, careia
ii aparfin patriarhii, a se vedea si cap. XLV, 4.

998. Fac. 29, 16,urm.
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ci mai mult spre patimile pamintesti si pline de stricaciune. Deci, lua|i

aminte la ceea ce va spun. Casatoria lui Iacov a fost o figura a faptei celei

viitoare pe care avea sa o savirseasca Hristos. Astfel, nu era ingaduit ca Iacov

sa ia in casatorie, in acelasi timp, doua surori
999

. Cu toate acestea, el

slujeste lui Laban, pentru fiicele lui §i, fiind in§elat cu privire la cea mai

tinara, a mai slujit inca sapte ani. Dar Lia inseamna poporul vostru si

sinagoga, iar Rachela, Biserica noastra. Pentru acestea si pentru servii din

amindoua, slujeste Hristos pina acum. Caci daca Noe a dat spre servirea

celor doi fii ai sai saminfa celui de-al treilea
1000

, acum, iarasi, Hristos a

venit pentru restabilirea amindoror copiilor liberi, ca si a servitorilor care

sint printre ei, invrednicind de aceleasi bunuri pe to^i cei ce pazesc poruncile

Lui, in acelasi fel, in care, atit copiii pe care i-a avut Iacov din femeile libere,

cit $i cei pe care i-a avut din roabe, i-au fost lui cu tojii fii si de aceeasi

cinste. Iar ce fel avea sa fie fiecare, s-a profefit. dupa ordinea lor si dupa

cunoasterea de mai inainte1001 . A slujit Iacov lui Laban pentru turmele

cele tarcate si de multe feluri
1002

; a slujit si Hristos pina la robia crucii
1003

,

pentru diferi^ii si felurifii oameni de tot felul, dobindindu-i pe ei prin singe

si prin taina Crucii. Ochii Liei erau bolnavi1004 , dupa cum si ochii sufletului

vostru sint foarte bolnavi. Rachela a furat pe zeii lui Laban si i-a ascuns pina

in ziua de astazi
1005

. Tot astfel si zeii nostri parintesti si materiali s-au

pierdut. In tot timpul, Iacov a fost urit de fratele lui: tot astfel si noi acum,

si insusi Domnul nostru, sintem uri^i de voi si, in genere, de al{i oameni, cu

toate ca de la natura sintem fra^i cu to^ii. Iacov a fost supranumit Israel;

Israel s-a dovedit a fi si Hristos, Cei ce este isi se numeste Iisus
1006

.

cxxxv.
Atunci cind Scriptura zice: „Eu sint Domnul Dumnezeu, Sfintul lui

Israel, Cei ce am aratat pe Israel imparatul vostru" 1007
, oare nu in$elege{i

aid cu adevarat, pe Hristos imparatul eel vesnic ? Caci voi sti^i ca Iacov,

999. Sfintul Irineu IV, XXI, 3 (P.G. VII, 1045-1046) da aceea?i interpretare

casatoriilor lui Iacov. Interzicerea de a lua in casatorie doua surori apart ine Legii

mozaice (Lev. 18, 18), dar ea este si un precept al legii vesnice si naturale. Pentru ca
„patriarhii nu aveau inca legea mozaica." (XLVI, 3), „nu era ingaduit" din textul de mai
sus trebuie sa-1 referim la legea vesnica si naturala. Sfintul Iustin Insa nu explica in ce

mod a ingaduit Dumnezeu derogarea de la aceasta lege.

1000. Comp. Fac. 9, 25.

1001. Fac. 49, 1 urm.
1002. Fac. 29-31.
1003. Comp. Fii. 2,7-8.
1004. Fac. 29, 17.

1005. Fac. 31,19-34.
1006. Sfintul Iustin face discernamint intre cele doua nume ale Mintuitorului:

Hristos arata latura divina, tainica a fiin^ei Sale, iar Iisus arata latura Sa omeneasca.

1007.1s. 43, 15.
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fiul lui Isaac, nu a fost niciodata imparat. Pentru aceasta, Scriptura expli-

cindu-ne iara si pe cine numeste imparatul Iacov §i Israel, azis astfel: „Iacov

este fiul Meu si Eu il voi ajuta si Israel este alesul Meu si sufletul Meu il va

primi. Dat-am Duhul Meu asupra Lui si El va spune judecata neamurilor. El

nu va striga si nici nu se va auzi ii afara glasul Lui; El nu va calca la pamint

trestia cea zdrobita si nici nu va stinge inul aprins, pina ce nu va spune

biruinja si va primi judecata si El nu va fi zdrobit pina ce nu va stabili

judecata pe pamint. Iar intru numele Lui vor nadajdui neamurile" 1008
.

Nu cumva neamurile nadajduiesc in patriarhul Iacov §i chiar voi insiva,

iar nu in Hristos ? Deci, dupa cum Scriptura numeste pe Hristos Israel si

Iacov, tot astfel si noi, care am fost taiafi din pintecele lui Hristos, sintem

neamul israelit eel adevarat. Dar, sa luam aminte, mai bine, la cuvintul

acesta insusi: „Voi scoate, zice, samin^a din Iacov si din Iuda: si va mosteni

muntele eel sfint al Meu si-1 vor mosteni alesii Mei si servii Mei si vor locui

acolo. Si vor fi in paduri poieni pentru turme, iar valea Ahor spre odihna

cirezilor, pentru poporul si pentru cei care M-au cautat. Voi, insa, care M-afi

parasit si care a{i uitat numele eel sfint al Meu si afi pregatit masa demoni-

lor, varsind demonului libatiuni de vin amestecat cu apa, vefi fi da{i de Mine
sabiei. Si to$i ve{i cadea in macel, pentru ca v-am chemat si n-a|i ascultat,

v-am vorbit si n-a^i ^inut seama, ci a^i facut raul inaintea Mea, alegind cele

ce Eu nu am voit" 1009
. Acestea sint cuvintele Scripturii. Si, desigur ca voi

insiva intelege^i ca, ceea ce se numeste acum saminfa lui Iacov, este cu

totul altceva, iar nu cum si-ar mai putea cineva inchipui ca se mai poate

spune despre poporul vostru. Caci nu este cu putinja ca cei ce au fost sema-

nap de Iacov sa cedeze dreptul de intrare celor nascufi din Iacov si nici ca

eel care aduce poporului ocara de a nu-1 judeca demn de mostenire, ca si

cum 1-ar protegui, iarasi sa i-o fagaduiasca. Ci, dupa cum zice acolo

profetul: „Si acum tu, casa a lui Iacov, vino si sa mergem in lumina Dom-
nului; caci EI a dat drumul poporului Lui, casei lui Iacov, pentru ca Jara lor

s-a umplut, ca de la inceput, de ghicitori si de prezicatori"
101 °

. Tot aseme-

nea si aici, noi trebuie sa in{elegem doua semin^ii ale lui Iuda si doua

neamuri, ca si doua case ale lui Iacov: una care s-a nascut din singe
101

'
, iar

cealalta din credinja §i din Duh.

CXXXVI.
Tot despre adevaratul Israel. Vede^i, deci, cum vorbeste acum

poporului, dupa cele graite mai sus: „Dupa cum, gasindu-se boabe intr-un

1008. Is. 42, 1-4.
1009.1s. 65,9-12.
1010. Is. 2,5-6.
1011. Comp. In. 1, 13.
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ciorchine, vor zice: nu-1 distruge, fiindca binecuvintarea este in el, tot astfel

voi face pentru eel ce-Mi slujeste Mie. Din cauza lui, Eu nu-i voi nimici pe

to{i". Iar dupa aceasta adauga: „$i voi scoate samin^a cea din Iacov si din

Iuda" 1012
. Este lamurit, prin urmare, ca, daca El Se va minia atit de mult

impotriva acelora si daca ameninfa ca numai pu^ini dintre ei vor mai

ramine, fagaduieste, totusi, ca va scoate pe al^ii,care sa locuiasca in munte-

le Lui. $i acestia stnt aceia pe care a zis ca-i va semana 1 °

'

3
si-i va naste 1 ° 1 4

;

caci voi, nici atunci cind va cheama nu-L suferiti si nici atunci cind va

vorbeste nu-L ascultafi, ci, ceva mai mult, a{i facut raul inaintea Domnu-
lui

1015
. Iar ceea ce a covirsit rautatea voastra a fost ca a{i urit pe DreptuI

pe care L-a{i ucis, ca si pe aceia care au primit de la El sa fie asa cum sint,

adica piosi, drep^i si iubitori de oameni. Astfel: „Vai de sufletul lor, zice

Domnul, fiindca au planuit sfat rau impotriva lor insile, zicind: Sa punem
mina pe eel drept, fiindca ne este nefolositor" ! °

'

6
. Caci voi nu a{i jertfit

lui Baal, ca parin^ii vostri si nici nu a{i adus prajituri armatei cerului
1017

,

in locuri umbrite, sau pe inal^imi, cu toate acestea a{i facut ceva mai rau,

fiindca nu L-afi primit pe Hristosul Lui. Intr-adevar, eel ce-L disprefuieste

pe Acesta, dispre^uieste voinfa lui Dumnezeu si eel ce-L insulta si-L uraste,

uraste si insulta, in chip lamurit, si pe Cel ce L-a trimis pe El; iar daca

cineva nu crede in El, nu crede propovaduirilor profefilor, care L-au bine-

vestit si L-au propovaduit tuturor 1 °

'

8
.

CXXXVII.
tndemnuri ?i reprofuri adresate Iudeilor. Deci, fra^ilor, sa nu spune^i

nimic rau cu privire la Cel Rastignit §i nici sa nu luari in deridere loviturile

pe care El le-a primit si prin care este cu putin^a tuturor vindecarea, dupa

cum si noi am fost vindeca^i1019 . Caci ar fi fost frumos ca, incredin$indu-va

cuvintelor Scripturii, sa va circumcide^i impietrirea inimii, intrucit circum-

ciderea trupeasca pe care voi o ave^i, o aveji nu datorita vreunei idei

innascute in voi, fiindca ea v-a fost data voua ca un semn, iar nu ca o lucrare

de indrepta^ire, dupa cum ne silesc sa in^elegem cuvintele Scripturii. Deci,

marturisindu-L impreuna cu noi, ca Fiu al lui Dumnezeu, nu-L ocariji §i

1012. Is. 65,8-9.
1013. Comp. Ier. 38,27.
1014. Comp. Iez. 36, 12.

1015.1s. 65, 12.

1016. Is. 3,9-10.
1017. Comp. Ier. 7, 18. „Armata cerului" men^ionata aici arata, fara indoiala

pentru sfintul Iustin, ca $i pentru profetul Ieremia — {mind seama de diferen^a timpului —
divinitafile astrale de origine babiloniana.

1018. Comp. In. 5,23,46.
1019. Is. 53,5.
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nici, increzindu-va in inva^aturile fariseilor, nu-L lua^i in deridere pe

imparatul lui Israel, dupa rugaciune, asa cum va invafa capeteniile sinagogi-

lor voastre sa facefi. Caci, daca eel ce se atinge de cei care nu sint bine-

placufi lui Dumnezeu este intocmai ca acela care se atinge de pupila ochiului

lui Dumnezeu1020 , cu cit mai mult, eel ce se atinge de eel iubit al lui

Dumnezeu1021
. Iar ca acest lucru este altfel, s-a dovedit indeajuns.

Fiindca ei continuau sa taca, am zis:

— Acum, o, prieteni, am sa va citez si Scripturile, asa cum au fost ele

traduse de cei saptezeci. Caci atunci cind vi le-am citat, mai inainte, asa cum
le ave^i voi, am voit numai sa incerc sa vad care era parerea voastra. Astfel,

citindu-va Scriptura, care zice: „Vai de ei, fiindca au planuit sfat rau

impotriva lor insile, spunind. . .", am adaugat asa cum au tradus cei sapte-

zeci: „Sa punem mina pe Cei drept fiindca ne este nefolositor", cu toate ca,

la inceputul discujiei noastre, ceea ce voi insiva voifi sa spunefi ca s-a zis:

„Sa legam pe Cei drept, fiindca ne este nefolositor" 1022
, a ramas asa

precum voi^i voi sa citi^i. Dar voi facea^i atunci altceva si mi se pare ca n-a^i

dat ascultare, asa cum trebuie, cuvintelor mele. Fiindca, insa, si acum ziua

este gata sa se termine (caci soarele este aproape sa apuna), voi adauga doar

un singur lucru, la cele spuse pina acum, si apoi voi termina. Ceea ce voiesc

sa va spun acum, a$i auzit si mai inainte, in cele spuse de mine1023 . Cu toate

acestea mi se pare ca este drept ca sa reiau, din nou si acum lucrul acesta.

CXXXVIII.

Noe ft Potopul. Cunoastefi, desigur, prietenilor, ca in Isaia s-a zis de

catre Dumnezeul Ierusalimului: „ln timpul potopului lui Noe, te-am

mintuit" 1024
. §i, ceea ce a zis Dumnezeu este ca taina oamenilor care aveau

sa fie mintui^i s-a intimplat in timpul potopului. Caci dreptul Noe,

dimpreuna. cu ceilal^i oameni din timpul potopului, adica cu femeia, cu cei

trei fii ai lui si cu femeile lor, care erau in numar cu to^ii de opt, au fost un

simbol al zilei celei de a opta1025 cu numarul, in care S-a aratat Hristosul

nostru inviat din mor$i si care, in ceea ce priveste puterea, este intotdeauna

cea dintii. Intr-adevar, Hristos fiind intiiul-nascut al intregii zidiri
1026

, El

S-a facut, iarasi, inceput al unui alt neam, adica alcelui renascut de El, prin

1020. Zah. 2, 8.

1021. Comp. Ef. 1,6.
1022. Is. 3,9-10.
1023. A se vedea cap. XVII, 2 si cap. CXXXIII, 2.

1024. Comp. Is. 54, 8-9.
1025. Sfintul Iustin infa^i?eaza aici din nou valoarea simbolica a numarului „opt"

ca o ipoteza conventional! a unei saptamini de opt zile, dintre care ultima a fost pusa
in eviden|;a de Iisus, prin Invierea Lui.

1026. Col. 1,15.
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apa, credinfa si Iemnul care a avut in el taina Crucii, tot asa cum si Noe

a gasit mintuirea in lemn, dimpreuna cu cei ai lui, fund purtat de acesta pe

deasupra apelor. Deci, cind profetul a zis: „In timpul lui Noe te-am mintuit",

dupa cum am aratat mai inainte, zice aceasta deopotriva poporului aceluia,

care este credincios catre Dumnezeu si are simboalele acestea. Moisi, avind

un toiag in mina, a trecut poporul vostru prin Marea Rosie. Voi gindifi ca.

el a vorbit numai neamului vostru sau pamintului. Cum insa, dupa cum
spune Scriptura, in timpul potopului, tot pamintul a fost acoperit de potop,

iar apa s-a ridicat cu cincisprezece co{i deasupra tuturor mun^ilor, este

lamurit ca el nu a vorbit pamintului, ci poporului care s-a increzut in el,

caruia i-a si pregatit de mai inainte un loc de odihna in Ierusalim1027 , dupa
cum s-a dovedit prin toate simboalele din timpul potopului. Si am zis ca,

prin apa, prin credin^a si prin lemn, cei care se pregatesc si se pocaiesc

de cele ce-au pacatuit, vor scapa de judecata lui Dumnezeu, care va veni.

CXXXIX.
Noe $i fiii sdi. De altfel, in timpul lui Noe a mai fost profe^ita si o alta

taina ca se va savirsi, pe care insa, voi nu o sti^i. Si aceasta este astfel:

In binecuvintarile cu care Noe a binecuvintat pe cei doi fii ai lui, el a bleste-

mat pe fiul celui de-al treilea fiu al lui. Caci Duhul eel profetic nu avea sa

blesteme pe fiul care a fost binecuvintat de Dumnezeu, dimpreuna cu ceilal^i

doi, dar, pentru ca pedeapsa pacatului trebuia sa fie asupra intregului neam
al fiului, care a ris de goliciunea tatalui lui, a pornit blestemul de la fiul

acestuia
1028

. In cele ce a spus, el a prezis ca cei care se vor naste din Sem,

vor stapini posesiunile si locuin^ele lui Chanaan si iarasi, ca cei ce se vor

naste din Iafet, vor stapini, cele ce fiii lui Sem au stapinit, Iuind de la cei

ai lui Chanaan, smulgindu-le cu for$a de la fiii lui Sem, in acelasi chip in care

si fiii lui Sem le-au smuls cu for^a de la fiii lui Chanaan si le-au stapinit.

Ca astfel s-a intimplat, ascultaji. Voi, cei care va trage^i dupa neam din Sem,

a{i venit, dupa voin^a lui Dumnezeu, in pamintul fiilor lui Chanaan si 1-a^i

stapinit. Ca, iarasi, fiii lui Iafet
1029

, dupa judecata lui Dumnezeu, venind si

ei asupra voastra, v-au smuls pamintul cu forfa si 1-au stapinit, este de

asemenea lamurit. Acestea au fost spuse in chipul urmator: „S-a trezit Noe
de pe urma vinului si a cunoscut cite i-a facut fiul lui eel mai tinar. Si a zis:

Blestemat sa fie copilul lui Chanaan si sa fie serv fra^ilor lui. Si a zis:

1027. Dar sfintul Irineu, V, XXX, 4 (P.G. VII, 1207) nu vorbe?te aici despre Ieru-

salimul eel ceresc, ci de imparapa de o mie de ani din Ierusalimul Iudeii. A se vedea si

capit. LXXXI, 3.

1028. Comp. Fac. 9.

1029. „Fiii lui Iafet" arata aici pe cuceritorii romani.
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Binecuvintat este Domnul Dumnezeul lui Sem si Chanaan sa fie servul lui.

Largeasca Domnul pe Iafet si sa locuiasca el casele lui Sem, iar Chanaan sa.

fie servul lui"
I03 °

. Astfel, fiindca doua popoare au fost binecuvintate, cele

din Sem si din Iafet, si fiindca cele din Sem sint cunoscute ca cele dintii care

au pus stapinire pe casele lui Chanaan, iar dupa ele au fost prezise ca cele din

Iafet vor succeda celor dintii la stapinirea acelorasi posesiuni, si fiindca

amindoror acestor popoare li s-a dat spre servire unul si acelasi popor, eel

din Chanaan, Hristos urmind puterii Parintelui celui Atotputernic, care I-a

fost data Lui, a venit chemind la prietenie, la binecuvintare1031 , la pocainfa

si la locuirea laolalta, care urmeaza sa fie in acelasi pamint al tuturor

sfin^ilor si a carui stapinire le-a fagaduit-o, dupa cum s-a dovedit mai

inainte. Din cauza aceasta, oamenii de pretutindeni, fie servi, fie liberi,

crezind in Hristos si cunoscind adevarul din cuvintele Lui si ale profejilor,

stiu ca vor fi laolalta cu El, in pamintul acela si ca vor mosteni bunurile

cele vesnice si nestricate.

CXL.
Iacov ft sofiile lui. De aici si Iacov, dupa cum am spus mai inainte

1032
,

fiind o figura a lui Hristos, a luat in casatorie pe cele doua serve ale celor

doua femei libere ale lui, nascind cu ele fii, pentru ca sa vesteasca de mai

inainte, ca Hristos va primi la Sine si pe to{i aceia dintre fiii lui Channan

care sint in neamul lui Iafet, deopotriva cu cei liberi si-i va socoti drept

copii si mostenitori laolalta: iar acestia sintem noi, dar voi nu pute^i sa

in^elegeji aceasta, pentru ca nu pute^i sa be£i din izvorul eel viu al lui

Dumnezeu, ci befi numai „din gropile cele sparte, care nu pot pastra in ele

apa", dupa cum spune Scriptura1033 . Iar gropi sparte si fara de apa sint

acelea pe care vi le-au sapat dascalii vostri insisi, dupa cum spune lamurit

Scriptura1034 ; ei, care va inva^a invataturi si porunci omenesti.

Ceva mai mult, ei se inseala pe ei insisi, odata cu voi, socotind ca, fiind in

genere din saminfa cea dupa trup a lui Avraam1035
, chiar daca sint

pacatosi, necredinciosi si neascultatori fa^a de Dumnezeu, li se va da totusi

imparafia cea vesnica., ceea ce Scripturile au dovedit ca nu este asa. Caci,

daca ar fi asa, atunci Isaia n-ar fi mai spus: „Daca Domnul Savaoth nu

ne-ar fi lasat noua o samin^a, am fi fost ca Sodoma si ca Gomora" 1036
, iar

1030. Fac. 9, 24-27.
1031. 1 Pt. 3,9.
1032. A se vedea capit. CXXXIV, 1.

1033. Ier. 2, 13.

1034! Is. 29* 13; Comp. Mt. 15, 9.

1035. Comp. Mt. 3, 9.

1036.1s. 1,9.
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Iezechiel n-ar fi zis ca: „Chiar daca. Noe, Iacov §i Daniel ar cere fii si fiice,

nu li se va da lor; caci nici tatal in locul fiului, nici fiul in locul tatalui, ci

fiecare va fi pierdut pentru pacatul lui si fiecare va fi mintuit pentru drepta-

tea pe care o va fi savir§it"
I037

. §i, iarasi, Isaia n-ar fi zis ca: „Vor vedea

madularele calcatorilor de lege ; viermele lor nu va inceta, iar focul lor nu se

va stinge si vor fi spre priveli§te oricarui trup" ,038
. Tot astfel, Domnul

nostru n-ar fi zis, dupa voin{a Parintelui sj a Stapinului tuturor, care L-a

trimis: „Vor veni de la apusuri si de la rasarituri si se vor odihni dimpreuna

cu Avraam, Isaac sj Iacov, in imparafia cerurilor, iar fiii imparafiei vor fi

arunca^i intru intunericul eel mai din afara" 1039
. §i am dovedit indeajuns

in cele de mai inainte, ca cei care au fost cunoscu^i de mai inainte ca

nedrep^i si cei care, fie dintre ingeri, fie dintre oameni aveau sa fie astfel,

sint rai nu din cauza lui Dumnezeu, ci sint astfel fiecare din cauza lui, adica

dupa cum fiecare se va arata a fi.

CXLI.

Despre Pocainpd. Pentru ca nu cumva sa aveji motiv sa zicefi ca

trebuia ca Hristos sa fie rastignit §i ca trebuia ca in neamul vostru sa fie

calcatori de lege, pentru ca nu putea fi altfel, am spus mai inainte, la locul

potrivit, ca Dumnezeu intenfionind ca ingerii §i oamenii sa urmeze voia Lui,

a voit sa-i faca liberi in ceea ce priveste savirsirea drepta^ii, inzestrindu-i

cu ra^iune pentru a §ti de cine au fost facu^i ?i prin cine exista acum, ei,

care mai inainte, nu existau, dind totodata si legea de a fi judecaji de El,

atunci cind vor savirsi ceva impotriva dreptei ra^iuni. De aceea, atunci cind

savir§im raul, noi oamenii si ingerii sintem vadi^i prin noi inline, daca mai

inainte nu ne pocaim. Caci, daca cuvintul lui Dumnezeu preveste§te, in

genere, ca unii dintre ingeri §i dintre oameni vor fi pedepsifi, face aceasta

fiindca El i-a cunoscut pe acestia de mai inainte, ca aveau sa fie rai, iar nu
fiindca Dumnezeu i-ar fi facut astfel. A§a ca, daca se vor pocai, to^i cei ce

vor voi sa dobindeasca mila de la Dumnezeu vor putea sa o dobindeasca,

iar Cuvintul propovaduie§te ca unii ca acestia vor fi ferici$i, zicind: „Fericit

acela, caruia Domnul nu-i va socoti pacatul" 1040
. Cu alte cuvinte, numai eel

ce se va pocai de pacate va lua iertarea pacatelor de la Dumnezeu, iar nu
cum va insela^i voi pe voi insiva §i cum se inseala §i al^ii ca voi, cu privire

la cele de mai sus, spunind ca, si daca ar fi pacatosi, fiindca cunosc totusi

pe Dumnezeu, Domnul nu le va socoti lor pacatul. Marturie cu privire la

1037. Iez: 14, 14-20; 18, 4-20; Deut. 24, 26.
1038. Is. 66, 24.

1039. Mt. 8,11-12.
1040. Ps. 31,2.
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aceasta avem unul dintre pacatele lui David, pe care acesta 1-a facut din

cauza laudaroseniei, care pacat numai atunci i-a fost iertat, cind, dupa cum
se scrie, a plins si s-a jeluit

1 04 '
. §i daca unuia ca acestuia nu i s-a dat iertarea

pina nu s-a pbcait, ci i s-a dat iertarea numai atunci cind a plins si a facut

acestea, acest mare imparat, acest uns si profet, cum, atunci, cei necura^i

si pierdufi cu totul pot avea nadejde ca pacatul lor nu va fi socotit de

Domnul, atita vreme cit ei nu se vor jelui, nu-si vor lovi pieptul sj nu se vor

pocai ? §i fapta aceasta singura a pacatului lui David fa$a de femeia lui

Urie, o, voi, barbaji, arata ca, daca patriarhii au avut mai multe femei, n-au

facut aceasta ca o curvie ci ca ceea ce se savirsea prin ei a fost o iconomie

si tot felul de taine. Caci daca ar fi fost ingaduit ca cineva sa ia femeia pe

care o vrea, cind o vrea si deci sa ia cite femei vrea, ceea ce fac oamenii din

neamul vostru pe tot pamintul unde se aseaza si unde sint trimisi, luindu-si

femei in numele casatoriei, cu atit mai mult i s-ar fi ingaduit lui David sa

faca lucrul acesta.

Spunind acestea, o, prea iubitule Marcus Pompeius10* 2
, m-am oprit

aici.

CXLII.

Despdrfirea lui Iustin de Tryfon. Tryfon, tacind citva timp, a zis apoi:

— Vezi ca discu^ia noastra nu s-a facut dintr-o dorin^a profesionala de

a discuta. In ce ma prive§te pe mine, marturisesc ca am fost in chip deosebit

de placut impresionat de intilnirea noastra §i socotesc ca si tovari§ii mei se

gasesc in aceeasi stare sufleteasca, ca §i mine: caci am aflat mult mai mult

decit am a§teptat §i decit era cu putin^a sa astepte cineva vreodata. Daca ar

fi fost cu putin^a sa facem lucrul acesta mai des, am fi folosit §i mai mult,

cercetind cuvintele Scripturii. Fiindca, insa, tu e§ti gata de imbarcare si zi de

zi aftepp sa pornesti pe mare daca vei pleca, sa nu-^i fie sila sa-^i aduci

aminte de noi, ca de niste prieteni.

— In cit ma priveste, i-am raspuns eu, daca ar fi sa mai ramin, a§ voi ca,

in fiecare zi, sa fac aceasta cu voi. Fiindca a§tept, insa, ca sa ma imbarc, cu

1041. Ps. 26,2, unji.

1042. Cit privejte identitatea acestui Marcus Pompeius, caruia sfintul Iustin ii

dedica acest Dialog cu Tryfon, ea nu poate fi definitiv stabilita. Desigur ca Marcus
Pompeius va fi fost o personalitate in lumea crestina de atunci. Printre asemenea persona-
lita^i crestine cu acest nume, in epoca respectiva, cunoastem pe un Marcu, intiistatatorul

Bisericii din Alexandria; un alt Marcu, episcopul Aeliei (Ierusalimului) reconstruit sub
Hadrianus fi in fine pe Marcu, celebrul gnostic, care a putut fi ortodox, mai inainte de
a se desparfi de credinfa comuna. Sfintul Iustin, care era din Naplusa, va fi avut prilejul

sa cunoasca probabil mai bine dintre cei trei pe Marcu, episcopul Aeliei, decit pe' ceilalf i.

Dar faptul acesta nu poate constitui un argument sigur ca acestuia i-a fost dedicat

'

Dialogul cu Tryfon. A se vedea G. Archambault, Justin,Dialogue avec Tryphon, vol. II,

Paris, 1909, p. 309-310.
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ingaduinja si cu ajutorul lui Dumnezeu, va sfatuiesc ca, incepind lupta

aceasfa marea^a pentru mintuirea voastra sa va siliji sa daji preferin^a

Hristosului Dumnezeului celui Atotpu^ternic, mai mult decit dascalilor

vostri.

Dupa aceasta, ei au plecat, urindu-mi mintuire si din calatoria mea si

de orice alt rau.

Iar eu, rugindu-ma pentru ei, am zis: Nu pot sa va urez nimic altceva

mai bun, o, voi, barba^i, decit ca, cunoscind ca prin aceasta cale s-a dat

in^elepciune fiecarui om, sa face^i si voi, la fel cu noi si sa crede^i ca Iisus

este Hristosul lui Dumnezeu.
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Avraam; Al, XLVI, LXIII; Di, XI, XVI,
XIX, , XXIII, XXV, XXVII, XXXIII,
XXXV, XXXVII, XLIII, XLIV, XLVI,
XLVII, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXVI,
LXXV, LXXVI, LXXX, LXXXIV, LXXXV,
LXXXVI, XCII, CI, CVI, CXIII, CXIX,
CXX, CXXVI, CXXVII, CXXX, CXL.

Azaria ; Al, LXXV, CVI
Azot; Di, CXXXII

B

Baal ; Di, XLVI, CXXXVI
Babel ; Di, CI
Babilon ; Di, LII, CXV
Bachius ; Al, II

baia (botezului); Al, LXI; Di, XIII, XVIII,
XLIV; — pocaintei; Di, XIV, LXXXVIII

barbar, i; Al, V, VII, LX, LXVIII, Di,

CXVII
Barcochebas ; Al, XXXI
bazilidieni ; Di, XXXV
Bethel, Di, LVIII
Bethleem, Al, XXXIV, Di, LXXVIII, CH,

CIII

Bethfage (sat) ; Di, LIII

bine ; Al, XXVIII, XLIII, XLIV, LXI
Boanerghees (Fiii tunetului) Di, CVI
botez, (a) boteza ; Di, XIV, XIX, XXIX,

XLIII, LI; — cu Duh Sfint,Di, XXIX
Bosor ; Di, XXVI
Briseis ; Al, XXV
bun (Dumnezeu), Al, XIV
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Cain ; Di, XCIX
Canaan; Di, LVIII, CXIII, CXXXIX, CXL
Cappareteea (sat) ; At, XXVI
carieni ; Di, CXIX
Carmil j Di, XCIX
Carnuti (locaiitate) ; Al, LXVIII
cSrturari ; Di, XVII
Cel Prea Inalt (Dumnezeu) ; Di, XXXI,
XXXII, XXXIII

Cezarj Al, XVII ; A2, II

Chaleb ; Di, CXIII
Chaldeean, A}, LIII

Chipul lui Dumnezeu; Al, IX
circumciziune ; Di, XI, XVI, XVIII, XIX,
XXIII, XXIV, XXVIII, XXIX, XXXIII,
XLI, XLIII, XLVI, XCII, CXIII, CXIV,
CXXIII, CXXXVII

Claudiu ; Al, XXVI, LVI
Core (fiica lui Zeus); Al, LXIV
Corint ; Di, I

Corint Socraticul ; Di, I

Creator (Dumnezeu) ; Al, XIII, XXI, XXVI,
LVIII, LXVII; Di, XXXV, XXXVIII,
XLVIII, L, LV, LVI, LXVII, LXXXIV,
CXVI, CXVII

credinta, (a) crede; Al, X, XIII, XLIX,
LIII, LIV, LXV, A2, IV, Di, XIII, XX,
XXin, XXIV, XLIV, XLVII, LII, UII,
LXXX, XCH, CX, CXVIH, CXIX,
CXXXVIII

Crescens (filozof ) ; A2, III, XI
crestin, i ,• Al, IV, VII, VIII, IX, XII, XVI,

LIII, LXVIII ; AZ, I, II, III, VI, XII, XIII;

Di, I, X, XVII, XXXV, XLIV, XLVII,
LXIII, LXIV, LXXX, XCVI, XCVII, CX,
CXVII

cruce ; Al, LV Di, XL, LXXII, XC, XCI,
XCVII, CV, CVIII, LXI, CXXXIV

Cuvintul lui Dumnezeu; Al, XXII, XXXII,
XXXIII, XXXVI, XLVI, LX, LXIII, LXIV,
LXVI; A2, VI, VIII, IX, X, XIII; Di;

XXIII, XXXVIII, XLIX, LII, LVI, LVII,
LX, LXI, LXII, LXVII, LXXXII, LXXXIII,
LXXXIV, LXXXVI, LXXXVII, CII, CV,
CXXI, CXXV, CXXIX, CXLI

Cyrenius ; Al, XXXIV

Damasc; Di, XXII. XLIII, LXVII, LXXVII,
LXXVIII

Danae, Al, XXI; Di, LXVII
Daniel; Di, XIV, XXXI, XLIV, XLV,
LXXIX, LXXXVII, CXXVI, CXL

David, Al, XXXV, XL, XLI, XLH, XLV;
Di, XII, XIV, XIX, XXII, XXVIII, XXIX,
XXXII, XXXIV, XXXVI, XLH, XLIII,

XLV, LV, LVI, LXIII, LXIV, LXVIII,

LXX, LXXIII, LXXIV, LXXVI, LXXIX,
LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, XCVI, C,
CXVIH, CXX, CXXI, CXXIV, CXXVI,
CXLI

Debora ; Di, LVIII
demon, i; Al, V, XIV, XXVI, XL, XLV,
LIV, LVIII, LXII, LXIII, LXIV; A2, V,
VI, VII, VIII, X, XI, Di, XIX, XXX, LV,
LXXIII LXXVI, I XXIX, LXXXIII, XCI,
CXIX, CXXI, CXXXI, CXXXIII, -rai

;

Al, V, IX, X, XII, XXI, XXIII, XXVIII,
XLIV, LVIII; A2, VII, X, XIII, Di,

LXXVIII
destin ; Al, XLIV ; A2, VII,

Deucalion ; A2, VII
diacon, i; Al, LXV, LXVII
didascal ; Al, LIX
diaspora ; Di, CXVII
diavol, i ; Al, XXVII, Di, LXVII, LXXVIII,
LXXIX, LXXXII, CHI, CXV, CXVI,
CXXV

Dionysios; Al, XXI, XXV, LIV, LXIX
Dioscuri; Al, XXI
Domnul (Dumnezeu); Al, XVI, XL, XLI,
XLIV, XLV, L, LI, LII, LIII, LXI, LXIII;

A2, VI; Di, XI, XII, XIII, XIV, XV,
XVI, XXI, XXII, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXV,
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLI, XLIII,

XLIX, L, LIII, LV, LVI, LVIII, LIX, LX,
LXI, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII,
LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVI, LXXIX,
LXXXI, LXXXIII, LXXXV, XCII, XCVII,
XCVIII, CHI, CV, CIX, CXIII, CXIV,
CXV, CXVIH, CXXI, CXXIII, CXXIV,
CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX,
CXXXIV, CXXXV, CXXXVI

Dodona; Al, XVIII
drept, -ate ; Al, HI, XV, XX, XL, Di, III,

IV, XI, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVIII,
XLIV, XLV, L, LII, LXIV, LXV, XCIII,
XCVI, CII, CV, CX, CXX

Duhul Sflnt ; Al, XXXII, XXXIII, LIV, LX,
LXI, LXIV, LXVII, Di, IV, VII, IX, XXV.
XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII,
XXXVIII, XLIX, LII, LIV, LVI, LXI,
LXXIII, LXXIV, LXXVII, LXXXIV,
LXXXVII, LXXXVHI, CXIII; -profetic;

Al, XIII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV,
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIV,
XLVII, LI, LIII, LIX, LX, LXIII; Di,

XXXII, XLIII, XLIX, LIII, LV, LVI,
LXXVII, LXXXIV, CXXXIX ; — lui

Dumnezeu; Al, LX, LXIII; Di, XLIX,
LXXXVHI, CXXIII ; — duh necurat , Di,

VII

Dumnezeu : Al, HI, VIII, X, XI, XII, XIII,

XV, XVI, XVII, XIX, XXII, XXV, XXVI,
XXVIII, XXX, XXXII, XXXIII, XXXV,
XXXVI, XXXIX, XL, XLI, XLIV, XLV,
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L, LIII, LVIII, LXI, LXI1I, LXIV, LXVII,
LXVIII ; A2, I, IV, V, VI, VII, VIII, XII

;

Di, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI,

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVII,
XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXIV,
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII,
XXXIX, XL, XLI, XLII,- XLIII, XLIV,
XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L,

LI, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI,
LXIII, LXIV, LXV, LXVII, LXVIII, LXIX,
LXXI, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII,
LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII,
LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVIII,
LXXXIX, XCI, XCII, XCHI, XCVI,
xcix, c, ci, en, cm, cv, cvn, cvm,
CIX, CX, CXI, CXU, CXIII, cxv, CXV1,
CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI,
CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXVI,
CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXXII,
CXXXIII, CXXXIV, CXXXVII,
CXXXVIII, CXXXIX, CXL, CXLII

dusman ; Al, XV, XXXI

Edom; Di, XXVI, XXVIII
Efraim; Di, XXII, XLIII, LXVI
Egipt, -ean ; Al XXXI, LX, LXII, LXIII

;

Di, XI, XXI, XXVIII, LIX, LXVIII,
LXXVIII, LXXIX, XCI, CIII, CXI, CXV,
CXIX, CXX, CXXIII, CXXXI, CXXXII

Elena; Al, XXVI
elleni; Al, V, VII, XXIV, XXVI, XXXI,
XLIV, LIV, LIX, LXVII, CXVII

Elisabeta ; Di, LXXXIV
Elisei ; Di, LXXXVI
Empedocles ; Al, XVIII
Emmanuel ; Di, XLIII, LXVI
Enoh; Di, XIX, XXIII, XLIII, XLV, XCII
Epicur ; A2, VII, XII, XV
erezie

;
Di, XVII, LI, LXII

etiopian ; Di, XXIV
Esau; Di, LVIII, LX, CXIX, CXX
Esdra ; Di, LXXII, CXX
Euharistie; Al, LXV, LXVI, LXVII
eunuc ; Al, XV
Eva; Di, LXXXIX, LXXXIV, C, CXXIV,
CXXV

evreu ; Di, I

Exod ; Di, LIX, LXXV, CXXVII

Facere ; Di, LXXIX
farisei ; Di, XVIII, LI, LXXX, CII, CV,
CXXXVI

Facatorul a toate (Dumnezeu) ; Di, XVI,
LVI, LVII, LX

Fecioara (Sf. Maria); Al, XXII, XXXI,
XXXIII, XLVI, LIV, LXIII; Di, XXIII,
XLIII, XLVIII, L, LVII, LXIII, LXVI,
LXVII, LXVIII, LXXVII, LXXVIII,
LXXXV, LXXXVII, C, CI, CIII, CV,
CXIII, CXX

Felix (guvernatorul Alexandriei) Al,
XXIX

fericire ; Di, I, III

fiii lui Zeus ; Al, XXI, XXII, LIV, LV, LVI
fiinta; Al, XV; A2, XI; Di, II, III

filolog ; A2, XI
filozof; Al, II, III, IV, VII, XII, XX,
XXVI, XLIV; A2, III, IX, X, XII, XV;
Di, I, II, III, V, VII, VIII

Fiul lui Dumnezeu ; Al, VI, XII, XIII, XIV,
XXII, XXIII, XXX, XXXII, XXXIII, XL,
LIV, LVIII, LXIII, LXV, LXVII ; A2, VI;
Di, VII, XXIII, XLV, XLVIII, LXI,
LXXXV, XCI, XCIX, C, CII, CIII, CV,
CVI, CXIII, CXVI, CXVII, CXVIII,
CXXIII, CXXV, CXXVI, CXXVII,
CXXXVII

Fiul Omului; Al, LI; Di, XXXI, C,

CXXV
foe (vesnic) ; Al, XV, XVI, XVII, LII ; A2,

II, VIII, IX, Di, XLV, XLIX
frigieni ; Di, CXIX

G

galilean ; Di, CVIII
Ganymede ; Al, XXI
Gavriil ; Di, C
Githon (sat) ; Al, XXVI
Ghet ; Di, XXII
genisti ; Di, LXXX
Germania ; Al, LXVIII
Gomora ; Al, LIII ; Di, LV, LVI, LVII, CXL
Granianus ; Al, IV
Grecia ; Di, I

H

Halanis ; Di, XXII
Haran ; Di, LVIII
Heracles

; Al, XXI ; A2, XI
Hercule ; Al, XIV, LXVIII ; Di, LXIX
Hermes ; Al, XXI, XXII
hetee ; Di, LXXVII '

hellenieni ; Di, LXXX
hiliasm ; Di, LXXX
Homer ; Al, XVIII ; A2, X
Horeb ; Di, LXVII
Hristos; Al, IV, VIII, XIV, XV, XVII,
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XXIII, XXIV, XXVIII, XXX, XXXI,
XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLV, XLVI,
XLVIII, XLIX, LII, LIII, LIV, LVI, LVII,
LXI, LXIII; A2, I, II, III, VI, VIII, X,
XIII; Di, VII, VIII, IX, XI, XIV, XVII,
XXV, XXVIII, XXXII, XXXIV, XXXV,
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL,
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI,
XLVII, XLVIII, XLIX, LI, LII, LIII, LIV,
LV, LXV, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX,
LXXII, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXX
LXXXI, LXXXIII, LXXXV, LXXXVI,
LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XCII,
xcui, xciv, xcvn, xcix, c, cm,
CVIII, CX, CXI, CXIII, CXIV, CXV,
CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII,
CXXIII, CXXIV, CXXVI, CXXVII,
CXXXIII, CXXXIV, CXXXV, CXXXVI,
CXXXVIII, CXXXIX, CXLI, -eel rastig-

nit ; Al, XXI, XXXI, XXXV, XXXVIII,
XLII, XLVI, L, LV, LXI; Di XI, XXX,
XXXV, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLIX,
LI, LIII, LXIII, LXVII, LXXII, LXXIII,
LXXVI, LXXXVIII, XC, XCIII, XCV,
xevi, xcvn, c, cm, evi, cvn, ex,
CXII, CXV, CXVII, CXXXII, CXXXVII,
CXLIj -mort; Al, XLVI XLIX, L, LI,

LXIII j Di, XIII, LXVII, LXXII, LXXXV,
XCV; -eel Inviat; Al, XLVI, XLVIII, L,

LII, LXIII, LXVII, Di, XVII, XXXVI,
XLI, XLV, LI, LIV, LXIII, LXXXII,
LXXXV, XCV, XCVII, C, CI, CVII,
CVIII, CXIII, CXVII, CXVIII, CXXXII,
CXXXVII; -eel suit la ceruri , Al,
XLVI, LIV, LXI; Di, XII, XXXII,
XXXVI, XXXVIII, XXXIX, LXIII,

LXXXIII, LXXXV, LXXXVII, CVIII,

CXXVI, CXXXII ; -care va veni cu
slava ; Di, LII ; -Judecatorul tuturor

;

Di, CXVIII

Hystaspe ; Al, I, XX, XLIV

Iacov , Al, XXXII, LIII, LXIII, Di, XI,

XV, XXIV, XXVI, XXXV, XXXVI,
XXXVII, XLIV, XLV, LII, LIII, LVI,
LVIII, LIX, LX, LXIV, LXIX, LXXV,
LXXVI, LXXVIII, LXXX, LXXXV,
LXXXVI, X CVIII, C, CVI, CIX, CX,
CXIV, CXX, CXXI, CXXIII, exxv,
CXXVI, CXXVII, CXXVIII, exxx,
CXXXI, CXXXIV, CXXXV, CXXXVI,
CXL

Iafet ; Di, CXXXIX, CXL
Iavoch ; Di, LVIII

idol, i; Al, XLI, XLIX; A2, XII; Di, XI,

XLVI, LXV, LXX, XCI, CXIX
idololatrie ; Di, XXII, XLVI, XCIII, CXIV,
exxx

Ieremia ; Al, LI ; Di, XI, XII, XXII, LXXII,
LXXXVII, CXIV, CXX

Ierusalim; Al, XXXII, XXXIV, XXXV,
XXXIX, XLV, XLVII, XLIX, LII; Di,

XXIV, XXV, XXXIV, XL, LI, LIII,

LXXVII, LXXIX, LXXX, LXXXI,
LXXXIII, LXXXV, LXXXVIII, XCII,
CIX, CXIII, CXV, CXVII, CXXXVIII,
CXL

Ierihon ; Al, LXII, LXIII, CXI
iertarea pacatelor ; XI, LXVI ; Di, XLIV,
LIV

Iessei ; Al, XXXII ; Di, XXXIV, LXXXVI,
LXXXVII

Iezechiel; Al, LIII; Di, XXI, XLIV, XLV,
XLII, XLVII, LI, LXXX, LXXXII,
CXVIII, CXXVI, CXL

Iisus; Al, XXII, XXXI, XXXIII, XLVI, LV,
LXIII, LXVI; A2, I, III; Di, XXXVI,
XLVI, LII, LXVII, LXIX, LXXV, LXXVI,
LXXIX, LXXXVIII, XCVII, XCIX, an,
CVI, CX, CXI, CXII, CXIII, CXV,
CXVII ; -Hristos ; Al, XXXIV, XLII, LX,
LXI, LXIII, LXVII, A2, VI, VIII; Di,

XXIII, XXIV, XXVIII, XXX, XXXII,
XXXV, XL, XLI, XLVII, XLIX, L, LI,

LII, LIII, LVIII, LXXXV, XCIII, CXIII,

CXVI, CXVII; — (Iosua) Navi ; Di,

XLIX, LXI, LXII, LXXV, LXXXIX, XC,
CXI, CXIII, CXV, CXXXI

Hie; Al, XLVI; Di, VIII, XXXIX, XLVI,
XLIX, LI, LXIX, LXXXVII

impios, impietate; Al, IX, XXIII, XXVII,
XXVIII, XLIII, LIII, LIV, LVII, LVIII ; A2,
II, III, X; Di, XXXV, XLVII

India ; Di, III

loan Botezatorul ; Di, XLIX, L, LI, LII,

LXXXIV, LXXXVIII
loan Evanghelistul ; Di, LXXXI
Ioraa ; Di, CVII
Iordan; Di, XLIX, LI, LXIX, LXXXVI,
LXXXVIII, CXXVI

Iosif; Di, XXII, LXXVIII, XCI, C, CHI,
' CXXIII
Iov ; Di, XLVI, LXXIX, CIII

Irod; Al, XXXI, XL; Di, XLIX, LII,

LXXVIII, CII, CIII

Isaia; Al, XXXII, XXXV, XXXVII, XLIV,
XLVII, XLIX, LIII, LIV, LXI, LXIII ; Di,

XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XLIII, XLIV, XLVI, XLIX, L,

LV, LXIII, LXVI, LXVIII, LXX, LXXII,
LXXV, LXXVIII, LXXX, LXXXII,
LXXXIV, LXXXVII, XCI, XCVI, CII, CX,
CXI, CXII, CXIV, CXVIII, CXX, CXXIII,
CXXIV, CXXV, CXXXIII, CXL
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Isaac; Al, LXIII, Di, XI, XXXV, XLVI,
LXXII, LXXX, LXXXV, C, CXX, CXXVI,
CXXVIII, CXXXV, CXL

Ismael ; Di, CXIX
Israel; Al, XXXVI, LIII, LXIII, Di, XI,

XII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXV,
XXVIII, XXXIV, LVIII, LIX, LXIV, LXI,
LXVIII, XCI, XCVIII, C, CVI, CX, CXI,
CXIV, CXXI, CXXIII, CXXV, CXXVI,
CXXX, CXXXI, CXXXIII, CXXXIV,
CXXXV, CXXXVII

israelii ; Al, LX, LXII ; Di, XI, CXVII
Iuda (regat) ; Al, XXXII, XXXIV, Di, XI,

XLIII, L, LII, LXVI, LXXVIII, LXXXII,
CXV, CXX, CXXIII, CXXXV

Iudeea ; Al, XXXII, XXXIV ; Di, IX, XXX,
LXXVIII

iudeu ; Al, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV,
XXXVI, XXXVIII, XL, XLVII, XLIX,
LII, LXIII ; Di, XVI, LXXII, LXXX, CIII,

CXXXVII
idumei ; Di, CXIX
Iustin ; Al, I ; A2, I ; Di, I, CXLII

I

Imparatia cerurilor ; Al, XV, LXI, Di,

LXXVI, CV, CXX, CXL
impartasi (a se) ; Al, LXV, LXVI
Inainte-Mergatorul ; Di, XLIX
inalfare (a lui Hristos la ceruri), Al, XXI,
XXVI, XXXI, L, LI, LIV

inger, i ; Al, XXXIII, LXIII ; A2, V, VI,

Di, XIX, XXXIV, LVII, LVIII, LIX,

LX, LXII, LXXV, LXXVIII, LXXIX,
LXXXI, LXXXVIII, XCIII, CII, CXV,
CXVI, CXXVI, CXXVII, CXXVIII,
CXXX, CXXXI, CXL ; -rai ; A2, VII, IX;

D/, LXXVIII
in?<2lepciune ; Al, LI, LX ; A2, III, VII;

Di, III, XXXII, LV, LXI, LXII, LXXVIII,
CXXI, CXXIII

Invalator (Hristos) ; Al, IV, XII, XIII, XV,
XVI, XXXII ; A2, IX

invafatura dumnezeiasca ; A2, IV, XIII

;

Di, XLIX ; -omeneasca ; A2, X, Di,

XLVIII, LXXVIII, LXXX
inviere; Al, XIX, XXI, XXXI, LXXXII,

CVI, CXIII

jertfa ; Al, VIII; A2, V; Di, XXII, XXVIII,
XLI, CXVII ; -singeroasa ; Al, XIII ; Di,

XLIII

judecata; Al, III, IV, V, VIII, XXXIX,
L, LVIII, LXVIII; A2, II; Di, II, XI,

XVII, XXVI, XXXIV, XXXVII,
XXXVIII, XLV, XLIX, L, LVIII, LX,
LXIV, CXV, CXXIII, CXXVIII, CXXXIII,
CXXXIX

Jupiter , A2, V

Kidar (localitate) ; Di, LXV
Kronos ; A2, XII

Laban ; Di, LVIII, CXXXIV
Latona ; Al, XXV
Leda ; Al, XXI
lege ; Al, X, XV, Di, LXVIII, A2, VII, XI ;

-lui Moisi ; Di, VIII, X, XI, XXIX,
XXXII, XLV, XLVII, LI, LIII, LXVII,
LXXXIX, XCV, CXI, CXXIII ; -lui Hris-

tos ; Di, XI, XII, XXXIV
Legiuitorul (Hristos)

;
Di, XII, XIV, XVIII,

CXXVII
Lia ; Di, XLVI, CXXXIV
Liban ; Di, XXXIV, L
libatiuni; Al, XIII, XXIV, LXII, A2,
V, XII ; Di, XXV

libertate ; Al, XLIII, LXVIII
Lot ; Al, LIII ; D/, LVI
lume ; Al, XV, XIX, LV, LVII, LIX, LXV,
LXVII ; A2, IV, VII, XV ; Di, V

luminare (baia botezului) ; Al, LXI
lumina ; Al, LIX ; Di, VII, XIII, XVII, XX,
XXIV, XXVI

lucruri dumnezeiesti ; Di, III ; -omenesti

;

Di, III

Lucius (crestin) ; Al, I, II

Luz (localitate) ; Di, LVIII

M
Maleahi ; Di, XLI, CXVIII
Mamvri ; Di, LVI, LXXXVI, CXXVI
magi; Di, LXVIII, LXXVIII, LXXXVIII,
CU, CVI

magie; Al, XIV, XXVI, LVI
Marea Rosie ; Di, CXXXIX
Maria (vezi Fecioara)
Marcus Aurelius ; Al, LXVIII
Marcus Pompeius ; Di, CXLI
Marcion ; Al, XXVI, LVIII
marcioniti ; Di, XXXV
marturisire, (a) marturisi ; Al, IV, VI, XI,

XVII; A2, XII; Di, XI, XXIX, LV,
LXXX, CX, CXXI

materie ; Al, IX
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Melchisedecj Di, XIX, XXXII, LXIII,

CXIII
Memoriile Apostolilor (Evangheliile) Al,
LXVII; Di, C, CI, CII, CIII, CIV, CV,
CVI, CVII

Menandru ; Al, XX, XXVI, LVI
meristi (eretici) ; Di, LXXX
Merra; Di, LXXXVI, CXXXI
Miheea ; Al, XXXIV, CIX
milui (a) ; Al, XIV, XVIII
Minos ; Al, VIII
Misail ; Al, XLVI
Mithra; Al, LXVI ; Di, LXXVIII
Mintuitorul; Al, XXXIII, LV, LXVI,
LXVII

;
A2, VI

;
Di, VIII, XVII, XXV,

XXXVI, LXXII, XCIII, XCVI
mintuire; Al, XIII, XXVIII, XXXIII,

LXIII ;Di, XI, XLVII, L, LVI, LXXIV,
XCVIII, XCIX, CVI, CXXI

Minucius Fundanus ; Al, LXVIII
Moisi; Al, XXXII, XXXIII, XLIV, LX,

LXII, LXIII, LXIV; Di, XI, XIV, XIX,
XX, XXIII, XXVII, XXX, XXXIV,
XXXVII, XXXVIII, XLII, XLV, XLVI,
XLVII, XLIX, LII, LIV, LVI, LVIII, LIX,

LX, LXII, LXIII, LXIV, LXVII, LXVIII,
LXIX, LXXVI, LXX1X, LXXXVII, XC,
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INTRODUCERE

Despre Teofil al Antiohiei avem foarte pufine ftiri;pe unele le gdsim in

singura lui lucrare ce ni s-apdstrat — Cele Tret carpi cdtre Autolic — iar

pe altele in istoricii Eusebiu al Cezareii fi Ieronim; fi unul fi altul ne dau o

listd a lucrdrilor lui Teofil fi ne spun cd a fost episcop al Antiohiei; Eusebiu

il da ca al faselea episcop al Antiohiei din anul 169 pind in anul 177 (I. B.,

IV, 20; Cron. la anul 2185), iar Ieronim il considera cind al faselea episcop

al Antiohiei (De vir. ill., XXV), cind al faptelea episcop, socotind pe sfintul

apostol Petru ca primul episcop al Antiohiei (Epist. 121, c. 6).

Teofil era de origine pdgind, ndscut, dupd cum spune in lucrarea sa,

in regiunile invecinate cu fluviile Tigru si Eufrat: „celelalte doud riuri,

numite Tigru fi Eufrat, sint bine cunoscute de noi, ele sint vecine cu

regiunile noastre" (II, 24). Era probabil fiul unor oameni cu stare, care i-au

putut da o instrucfie aleasd, pentru ca Cele trei carpi cdtre Autolic ni-l

aratd foarte bun cunoscdtor al literaturii fi filozofiei grecefti. O. Barden-

hewer este de pdrere — neacceptatd de G. Bardy —, cd Teofil avea fi citeva

cunoftinfe de limbd ebraicd, pentru cd tilcuiefte in grecefte numele

evreiefti: Sabbaten, Eden fi Noe: „Evreii numesc ziua a faptea „Sabbaten";

fi se traduce in grecefte prin: „fapte" (II, 12); Cuvintul ,,Eden" este un

cuvint ebraic fi inseamnd „desfdtare" (II, 24); „Noe", un nume evreiesc,

care in limba greacd se tilcuiefte „odihnd" (III, 19). Dupd propria sa mdrtu-

risire, a imbrdpifat creftinismul in urma citirii cdrpilor Sfintelor Scripturi:

„Si eu nu credeam in invierea morpilor, dar acum, dupd ce am inpeles bine

aceste lucruri, cred, am dat de Sfintele Scripturi ale sfinpilor profepi, care

prin Duhul lui Dumnezeu au prezis pe cele de mai inainte afa cum s-au

intimplat, pe cele prezente afa cum se intimpld, iar pe cele viitoare in

ordinea in care se vor implini. Luind afadar dovadd de cele intimplate,

prezise de mai inainte, nu mai sint necredincios, ci cred, supunindu-md lui

Dumnezeu "(1, 14).

Ajuns episcop al Antiohiei, Teofil fi-a indreptat activitatea sa pasto-

rald in doud direcpii: 1. zidirea sufleteascd fi instruirea credinciofilor sdi
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prin comentarii la Scripturd fi cuvintdri catehetice, finute noilor convertipi;

fi 2. combaterea ereziilor, impotriva cdrora a fiscris.

Data morfii sale nu este sigurd. Eusebiu da ca an al morpii lui Teofil

anul 177; dar Teofil, la sfirfitul lucrarii catre Autolic (III, 27), vorbefte de

moartea impdratului Marcu Aureliu, care s-a intimplat in 180; deci la aceasta

data Teofil trdia. Unii cercetdtori au cdutat sd explice aceasta nepotrivire,

inventind dot Teofili: un Teofil, episcop al Antiohiei, care moare, dupd cum
spune Eusebiu, in anul 177, fi un alt Teofil, laic nu episcop, autor al celor

Trei carp catre Autolic. Acestei ipoteze, insd, i se opun doud fapte: 1. §i

Eusebiu fi Ieronim il dau pe Teofil, episcopul Antiohiei, ca autor al celor

Trei cdrfi catre Autolic; 2. Toatd lumea e de acord cd datele cronologice din

lucrdrile istorice ale lui Eusebiu sint in cea mai mare parte aproximative.

Urmeazd cd moartea lui Teofil, episcopul Antiohiei, trebuie pusd dupd anul

180, probabil in jurul anului 185, dupd opinia majoritdfii patrologilor.

Martirologiul roman inscrie numele lui Teofil, episcopul Antiohiei, la

13 octombrie; Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane nu face nici o

menpiune de numele sdu.

SCRIERI

Din multele scrieri ale lui Teofil, au ajuns pind la noi numai apologia

sa: Trei cdrfi catre Autolic. Cine este acest Autolic, nu ftim. Era, insd,

un bdrbat studios, de o virstd cu Teofil, care-fi petrecea tot timpul in biblio-

teci: „Cd nu pregepi, ii spune Teofil, de fi-arfi cu putintd, sd stai si noaptea

in biblioteci" (III, 4). Probabil cd Teofil l-a cunoscut fi s-a imprietenit cu el

in'tilnindu-l intr-o bibliotecd, pentru cd amindoi erau indrdgostipi de studii fi

de carte; pentru Teofil std mdrturie mulfimea de poepi, scriitori fi filozofi

citati in scrierea sa, rod al unui contact direct cu lucrdrile lor, nu al folosirii

florilegiilor, cum suspin unii cercetdtori, iar pentru Autolic, spusele lui

Teofil. §i se poate cd acolo creftinul, cu tdria credintei sale, care pulseazd

in fiecare rind al apologiei sale, s-a confruntat cu pdginul, care se Iduda cu

zeii lui fi se mindrea cu frumusepea gindirii fi culturii grecefti. §i e cu

putintd ca acolo, intr-o bibliotecd, sd fi inceput discupia intre cei doi

prieteni, care a dat naftere lucrarii pe care o avem astdzi. Inceput al discupiei

l-a fdcut poate chiar Autolic, care se Iduda cu zeii lui, cd spune Teofil:

„Afadar, o, prietene, pentru cd m-ai zdpdcit cu cuvintele tale defarte,

Idudindu-te cu zeii tdi de piatrd fi de lemn, fduripi, turnapi, sculptapi sau

pictati, care nici nu vdd, nici nu aud — cd sint idoli fi lucruri de miini

omenefti — ba incd ma mai numefti in bdtaie de joe creftin, ca fi cum as
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purta un nume urit, ei bine, mdrturisesc cd sint crestin si port acest nume
iubit de Dumnezeu" (I, 1).

Vorbindu-i de Dumnezeu, Autolic ii spune: „Aratd-mi pe Dumnezeul
tdu !". Teofil ii rdspunde, vorbindu-i de fiinfa lui Dumnezeu: Dumnezeu
este mai presus de toate; depdseste toate posibilitdpile noastre de cunoap-

tere; nu poate fi vdzut cu ochii trupulut, ci cu ochii sufletului si numai de cei

care au curate inimile fi viapa; se poate inpelege insd din lucrurile Sale fi din

purtarea de grijd pe care o are de intreaga lume. Desdvirsit, Dumnezeu va

putea fi vdzut la invierea morpilor. „Dar tu nu crezi in invierea morpilor !

ii spune Teofil. Cind va fi invierea morpilor, atuncea, vrind-nevrind, vei crede;

dar credinpa de atunci va fi socotitd necredinpd, dacd acum nu crezi" (I, 8).

La replica lui Autolic: „Aratd-mi eel pupin un om inviat din morpi,

ca vdzindu-l sd cred !
", Teofil ii rdspunde:

„Mai intii ce lucru mare este dacd crezi dupd ce ai vdzut sdvirsitd

invierea !"

In continuare, Teofil ii aratd cum sint zeii pdgtnilor, ai grecilor si ai

egiptenilor; zeii grecilor sint minedtori de copii, desfrinapi, ucigasi, bepivi,

iar zeii egiptenilor sint serpii, animalele domestice, animalele sdlbatice,

viepuitoarele din mare.

Prima discupie dintre cei doi prieteni, care formeazd cartea intiia (14

capitole), a luat sfirsit fdrd ca Autolic sd se lase convins. Si cu toate cd

discupia a fost aprinsd, cu toate ca Autolic i-a vorbit aspru lui Teofil si i-a

socotit o nebunie spusele sale, totusi cei doi s-au despdrpit unul de altul

„cu foarte mare prietenie" si s-a dus fiecare la casa lui (II, 1).

Celelalte doud carpi, a doua (38 de capitole) si a treia (30 de capitole),

nu mai sint transcrieri ale discupiilor dintre cei doi prieteni, ci lucrdri scrise

de Teofil si trimise lui Autolic. Amindoud sint scrise la rugdmintea lui

Autolic.

Teofil acceptd cu pldcere rugdmintea si la inceputul cdrpii a doua

ii spune: „Desi sint neiscusit la cuvint, totusi vreau acum in aceastd scriere

sa-pi dovedesc mai precis zadarnica ta strddanie si desarta religie in care te

gdsesti, totodatd doresc sa-pi fac cunoscut adevdrul cu ajutorul citorva

istorii de-ale voastre, pe care le cunosti din citit, dar pe care poate cd nu le

inpelegi" (II, 1).

Potrivit acestui plan, Teofil prezintd mai intii absurditatea credinpei

in zei si contrazicerile poepilor si scriitorilor pdgini cu privire la zei si la

originea lumii, apoi expune, cu bogate comentarii ale textului biblic,

doctrina despre facerea lumii si facerea omului, despre rai si izgonirea

omului din rai, despre potop §i genealogiile neamului omenesc, despre. cultul
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lui Dumnezeu si poruncile lui Dumnezeu. §i pentru ca paginal Autolic sd nu

se simtd cu totul strain in fafa noii doctrine, Teofil, la sftrsitul acestei carpi,

implinind'si ultima parte a planului sdu trasat la inceputul ei, vine in sprijinul

demonstrapiei sale si cu texte din literatura pdgind, care, dupd cum insusi

se exprimase, nu au fost inpelese poate cum trebuie de prietenul sdu. Ilustra-

rea aceasta o face cu un fragment lung de 84 versuri din Sibila, profetesd

intre pdgini, in care se afld aceeasi doctrina ca si in cdrpile sfinte ale crestini-

lor si cu numeroase citate din poetii si scriitorii greci, care confin idei,

apropiate de cuvintele profefilor, despre dreptate, despre judecatd si

pedeapsd, despre purtarea de grijd a lui Dumnezeu, despre pieirea lumii prin

foe.

Teofil isi incheie aceasta a doua scriere cu un memento pe mdsura

intelectuald a prietenului sdu: „Trebuie, dar, ca eel care este amator de

stiinpd sd si iubeascd stiinpa. Cautd deci sd stai de vorbd cu crestinii, ca si

prin viu grai sd afli adevdrul" (II, 38).

Autolic n-a fost convins. O spune chiar Teofil: „Cind stai de vorbd cu

mine, socotesti incd basm cuvintul adevdrului" (III, 1). Mai mult, Autolic,

pentru a vesteji entuziasmul cu care Teofil i-a prezentat si interpretat carfile

lui Moisi si ale profefilor, le atacd spunindu-i ca „sint scrise de curind si noi"

(III, 1).

Pentru a respinge acest nou atac, Teofil ii adreseazd o altd scriere:

Cartea a treia. Dar inainte de a demonstra vechimea scrierilor crestine,

Teofil, in capitolele 2—15, respinge acuzapiile de imoralitate si de antropo-

fagie, aduse de pdgini crestinilor, ardtind superioritatea doctrinei crestine

si curdpenia viepii crestinilor, in opozipie cu desfriul, adulterul si incestul

profesat de poepii si scriitorii pdgini, chiar de Platon „cel mai curat dintre

filozofi", care rinduieste ca femeile sd fie comune tuturor, si in opozipie cu

pervertirile sexuale, incestul si crimele zeilor: crestinii cred intr-un singur

Dumnezeu si se supun poruncilor lui Dumnezeu de a trdi in dreptate, de a fi

casti, de a iubi pe dusmani, de a se supune autoritdpilor. „Departe de

crestini, spune Teofil, de a gindi sd facd niste fapte ca acestea ! La ei casti-

tatea este o realitate, infrinarea se practicd, monogamia se pastreazd, curdpia

se pdzeste, nedreptatea este izgonitd, pdcatul este smuls din rdddcind,

dreptatea este trditd, legea stdpineste, cinstirea de Dumnezeu se sdvirseste,

Dumnezeu se mdrturiseste, adevdrul este prepuit, harul nu se pierde, pacea

ne acoperd, cuvintul sfint ne povdpuieste, inpelepciunea ne invapd, viapa se

incununeazd, Dumnezeu impdrdpeste" (III, 15). In capitolele 16—30, Teofil,

folosind cronologia data de Biblie si scrierile istoricilor pdgini, demonstrea-

zd, cu cifre, ca religia crestind este mai veche decit toate celelalte religii,

pentru ca scrierile lui Moisi sint scrise cu 900 sau 1000 de ani inainte de
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rdzboiul troian, iar scrierile profefilor sint mai vechi decit scrierile tuturor

scriitorilor pdgini.

La sfirsitul cdrfii, Teofil ii recomandd lui Autolic citirea Sfintelor

Scripturi, spunindu-i: „Deci, dacd vrei, citeste-le cu atenfie, ca sd-fi fie fie

sfetnic si arvund pentru adevdr" (III, 30).

Nu stim dacd Autolic a fost convins pind la urma de adevdrul expus

si apdrat de Teofil, desi s-ar putea admite aceastd posibilitate, dacd ne

gindim la insistenfa cu care Autolic ii cerea lui Teofil noi lamuriri asupra

religiei creatine, dar e sigur ca lucrarea episcopului Antiohiei a convins si a

adus pe mulfi la crestinism, dupd cum o aratd aria sa de rdspindire, Africa

si Galia, respectiv Tertulian si Irineu, care o cunosc.

SCRIERI PIERDUTE

In cele Trei carfi catre Autojic, Teofil menponeaza uncle/ lucrari ale sale, care

trateaza subiecte in direct! legatura cu teme atinse in treacat in apologia sa.

1. Despre demon: „DemonuI se numeste $i drac, pentru ca a fugit pe furis de

Dumnezeu; mai intii era inger. Dar despre subiectul acesta este mult de spus; de aceea

tree acum peste el, pentru ca 1-am tratat in alta parte" (II, 28).

2. „Despre istorii", titlu dat de Teofil, probabil in mai multe cirfi, in care vorbea

despre genealogia fiilor lui Adam si ai lui Noe: „§i eu am scris despre acestea ... in prima

carte a lucrarii mele „Despre istorii" (II, 30; sa se vada si: II, 31, 34 si HI, 19).

3. Despre zei si viafa lor desfrinata: „Pentru ce sa mai insir faptele lor . . . cind am
vorbit mai cu deamanuntul despre ei intr*o aha carte ?" (Ill, 3).

Eusebiu al Cesareii (I. B., IV, 24) si Ieronim (De vir. 111., XXV) au cunoscut, in

afara de apologia care ni s-a pastrat si alte lucrari ale lui Teofil:

1. Cuvintari catehetice;

2. Contra ereziei lui Hermogen, in care, dupa Eusebiu, Teofil se serveste de marturii

scoase din Apocalipsa lui loan;

3. Contra lui Marcion.

F. Loofs a incercat sa demonstreze, dar fara succes, ca sfintul Irineu a folosit in

Adversus Haereses aceasta lucrare a lui Teofil si ca pe baza citatelor din ea poate fi chiar

reconstituita in linii rnari.

Sfintul Irineu, pe linga aceste lucrari men^ionate si de Eusebiu, ne spune ca a citit

si alte lucrari ale lui Teofil:

4. Comentar la Evanghelii;

5. Comentar la Proverbe;

6. Tot Ieronim, in Epistola 121 catre Algas, c. 6, scrie ca Teofil a alcatuit o

Armonie a Evangheliilor.

In 1575, Margarin de la Bigne a editat la Paris in Bibliotheca Sanctorum Patrum, sub

numele lui Teofil al Antiohiei, un comentar in latineste al Evangheliei, reprodus de I. C.

T. Otto in: Corpus apologetarum christianorum saeculi secundi, Jena, 1861, p. 278—324.
Th. Zahn a socotit ca poate demonstra ca TeofU este autorul comentarului; dar cerceti-

rile de mai tirziu au aratat ca acest comentar este o compilafie de la sfirsitul secolului V
din Ciprian, Ambrozie, Ieronim, Pseudo-Arnobiu eel Tinar §i Augustin.
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PUNCTE DE DOCTRINA

1. Le-a revenit antiohienilor meritul de a imbogdfi vocabjilarul crestin

cu not termeni teologici, care au fost acceptati si folosipi de teologia crestind

posterioard cu sensul ce li s-a dat la inceput. Primul antiohian este sfintul

Ignatie Teoforul, care foloseste pentru intiia oard in literatura crestind

termenul de „crestinism" (xpioriavtonos) pentru a ardta noua situapie

creatd in lume prin invdfdtura lui Hristos si termenul de ,,Biserica cato-

Ucd" (nadoXixri 'EnnXwoia), adicd universald, sobornicd, pentru a ardta atit

unitatea de doctrind a Bisericii in opozipie cu comunitdfile eretice, asa de

diversificate din punct de vedere doctrinar, cit si universalitatea ei, intind.erea

ei in spapiu, ecumenicitatea ei. Al doilea antiohian, tot un episcop, Teofil,

care pune in circulatie termenul de „Treime" (Tpiaq), pentru a ardta

unitatea lui Dumnezeu in cele trei persoane si termenii ,,Cuvintul

imanent" (Aoyo<; 'evSid&eToq) si ,,Cuvintul rostit" (A070? irpo<popiic6q),

pentru a ardta cele doud stdri ale Cuvintului: inainte de crearea lumii §ila

crearea lumii. In sfirsit tot lui Teofil iirevine meritul de a acorda omuluiun

loc cu totul deosebit; il situeazd indatd dupd persoanele Sfintei Treimi:

„In al patrulea loc, spune Teofil, este omul, ca sd fie astfel: Dumnezeu,
Cuvint, Intelepciune, om" (II, 15) si-l define?te „operd vesnicd":
„Dumnezeu pe toate le-a socotit secundare, numai facerea omului, opera

vesnicd, o socoteste vrednicd de miinile Sale" (II, 18). Iar peste doud
veacuri, tot un antiohian, sfintul loan Gurd de Aur, ii consacrd omului cele

mai frumoase pagini din literatura crestind universald. In sfirsit, Teofil este

eel dintii scriitor crestin care vorbeste si de inspirafia Noului Testament:

sfintul loan Evanghelistul este numit „purtdtor de Duh" (II, 22), iar

epistolele sfintului apostol Pavel „cuvint dumnezeiesc " (III, 14).

2. Fafd de mulfimea dumnezeilor cu care se Iduda Autolic, Teofil

afirmd cu tdrie unitatea lui Dumnezeu, monarhia lui Dumnezeu, cum ii

place sd o numeascd (II, 4, 8, 35, 38; III, 7); iar acestei monarhii ii gdseste

un termen nou: Treime, care exprimd si unitatea lui Dumnezeu, si cele trei

persoane ale dumnezeirii: Dumnezeu (Tatdl), Cuvintul, Infelepciunea,

cdrora Teofil le gdseste o preinchipuire in lumea creatd: primele trei zile ale

creafiei (II, 15). Chiar dacd acest nou termen teologic n-ar fi creapia lui

Teofil, asa cum vor mulpi patrologi, ci l-a folosit luindu-l din tradipia biseri-

ceascd antiohiand, totusi meritul lui nu-i mai pufin mare;i-a dat o circulapie

universald. Autolic, care nu concepea pe zei decit sub forma materiald, ii

cere lui Teofil sd-i vorbeascd de chipul lui Dumnezeu. Teofil ii rdspunde ca

despre chipul lui Dumnezeu nu se poate vorbi si nici nu poate fi vdzut cu
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ochi trupesti, pentru cd Dumnezeu este „in slavd, fara de hotar; in mdrefie,

de neinpeles; in indlfime, mai presus de pricepere; in putere, neegalat; in

infelepciune, fara de asemdnare; in bundtate, de neajuns; in facerea de bine,

mai presus de cuvint. De-as spune cd e lumind, vorbesc de o fdpturd a Lui;

de-as spune cd e cuvint, vorbesc de inceputul creafiei Lui; de-as spune cd e

minte, vorbesc de gindirea Lui; de-as spune cd e duh, vorbesc de suflarea Lui;

de-as spune cd e infelepciune, vorbesc de o odrasld a Sa; de-as spune cd e

tdrie, vorbesc de stdpinirea Sa; de-as spune cd e putere, vorbesc de lucrarea

Lui; de-as spune cd epurtare de grijd, vorbesc de bundtatea Lui; de-as spune

cd e impdrdfie, vorbesc de slava Lui; de-as spune cd e domn, vorbesc de El

ca judecdtor; de-as spune cd e judecdtor, vorbesc de dreptatea Lui; de-as

spune cd e Tata, vorbesc de toate cite k are; de-as spune cd e foe, vorbesc de

minia Lui" (I, 3); este domn, pentru cd domneste peste toate; este Tata,

pentru cd El este inainte de toate; este creator si fdedtor, pentru cd este

ziditorul si fdcdtorul universului; este foarte inalt, pentru cd este maipresus

de toate; este atotfiitor, pentru cd fine si cuprinde totul" (I, 4). Dumnezeu
nu poate fi vdzut cu ochii trupului; poate fi vdzut insc de cei care au deschisi

ochii sufletului, de cei care trdiesc in curdfie si sint fara de pdcate (I, 2, 5,

7); dar cind omul va imbrdca nestriedciunea, va vedea dupd vrednicie pe

Dumnezeu (I, 7). Dumnezeu este nefdeut si fara de inceput, neschimbat si

nemuritor. Din vesnicie, inainte de crearea universului, Dumnezeu a ndscut

Cuvintul imanent (Aoyoq "evS id&eroq) si Infelepciunea Sa (II, 10). Dumnezeu
a creat lumea din nimic (fe£ ovk ovtuv) prin Cuvintul Sdu, Care din Cuvint

imanent ajunge in actul creafiei Cuvint rostit (A070? tfpoipopifco?) (II, 22).

Termenii 'ev8 idiJeTo? si npoyopu<6<; au putut fi luafi de Teofil, asa cum s-a

spus, din Filon sau din filozofia stoicd, dar episcopul Antiohiei a fdcut

din ei termeni cu o semanticd noud, le-a dat un alt confinut, asa cum
crestinismul a dat alt confinut templelor pdgine, fdcind din ele biserici

crestine. Cuvintul este Dumnezeu, Fiu al lui Dumnezeu, ndscut din Dumne-
zeu (II, 22). Dumnezeu, Tatdl universului, trimite, cind vrea, Cuvintul Sdu

in vreun loc oarecare si acolo „este auzit, este vdzut si Se gdseste in acel

loc" (II, 22). In rai, cu Adam a vorbit Cuvintul: „Iar Cuvintul lui Dumnezeu,

prin Care a fdcut pe toate, fiind puterea si infelepciunea Lui, luind chipul

Tatdlui si Domnului universului, mergea prin rai, in chipul lui Dumnezeu,

si vorbea cu Adam. Cd insdsi dumnezeiasca Scripturd ne invafd cd Adam
a zis cd a auzit glasul. Iar glasul ce este altceva decit Cuvintul lui Dumnezeu,
Care este si Fiu al Lui ?" (II, 22). Negresit scopurile sale apologetice, de a

demonstra vechimea religiei crestine, l-au fdcut pe Teofil sa nu vorbeascd

deloc in lucrarea cdtre Autolic despre nasterea si viafa Mintuitorului Hristos.

Poate tot aici std explicafia cd Teofil derivd numele de crestin (xpioriavos)
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nu de la xpiarot:, numele Domnului Iisus Hristos, cide la xpioroq, adjectivul

de la xpiw (I, 12). A treia persoand a Sfintei Treimieste Sfintul Duh, numit

de Teofil fi Infelepciune (II, 10). Duhul Sflnt da viafd creafiei (II, 10),

acoperd intreaga creapie (I, 5), a grdit prin profefi (II, 33),a inspirat pe Moisi

fipeprofefi (II, 30), invafdpe eref tint (II, 33).

3. Omul, „opera vefnicd" a lui Dumnezeu (II, 18), este pldsmuire a

lui Dumnezeu fi icoand a Sa (I, 4). Pentru om a pregdtit Dumnezeu mat

dinainte lumea (II, 10) ft tot pentru om a creat Dumnezeu raiul, „pentru

ca omul sd loeuiased intr-un loc mat bun fi intr-un finut deosebit" (II, 23),

cu plante fi cu pomi, care nu erau in alt pdmint decit in rai (II, 24). Omul
n-a fost fdcut „nici cu totul muritor, nici desdvirfit nemuritor" (II, 24),

ci cu voinfd libera (II, 27): „Prin fire omul n-a fost fdcut nici muritor,

nici nemuritor. Dacd l-ar fi fdcut dintru inceput nemuritor, l-ar fi fdcut

dumnezeu; fi iardfi, dacd l-ar fi fdcut muritor, s-ar fi crezut cd Dumnezeu

este pricina morfii lui. Afadar nu l-a fdcut nici nemuritor, nici muritor,

ci capabil fi de una fi de alta. Dacd omul inclina spre nemurire, pdzind

porunca lui Dumnezeu, avea sd primeascd de la Dumnezeu ca platd nemu-

rirea fi avea sd ajungd Dumnezeu; fi iardfi, dacd se indrepta spre faptele

morfii, neascultind de Dumnezeu, el insufi avea sd fie pricina morfii sale,

cd Dumnezeu l-a fdcut pe om liber, cu voinfd libera" (II, 27).

Dupd ce l-a fdcut pe om din pdmint, Dumnezeu l-a luat „din pdmintul

din care a fost fdcut fi l-a mutat in rai", pentru a-i da prilej de propdfire,

„ca sd ajungd desdvirfit, ba incd sd ajungd fi Dumnezeu " (II, 24). Omul a

fost pus in rai ca „sd-l lucreze ", adicd sd pdzeascd porunca lui Dumnezeu,

dupd cum tilcuiefte Teofil (II, 24). Omul, insd, n-a pdzit porunca lui

Dumnezeu, a mincat din pomul cunoftinfei — care „nu cuprindea moartea,

ci neascultarea; cd rodul acestui pom nu era altceva decit cunoftinfa, tar

cunoftinfa este bund, dacd este folositd cum trebuie" (II, 25) — fi Dumne-
zeu l-a pedepsit, izgonindu-l din rai. Pdcatul sdvirfit de om a ddus asupra lui

osteneald, durere, intristare fi moarte (II, 25). Tot pdcatul lui Adam este

pricina cd viefuitoarele au ajuns rele din bune fi blinde cum erau, cind le-a

creat Dumnezeu: „Cind a pdedtuit stdpinul, au pdedtuit fi roabele. Cind

insd omul va alerga iardfi sd le facd pe cele ale firii, atunci fi fiarele ifi vor

dobindi blindefea de la inceput" (II, 17). Izgonirea omului din rai a fost o

mare binefacere facuta omului de Dumnezeu, pentru ca omul sd nu rdmind

pe veci in pdcat, ci, datoritd acestei pedepse, sd se pocdiascd, sd ajungd mai

bun prin invdfdturd fi sd se reintoarcd iardfi in rai, dupd inviere fijudecata

(II, 26).

4. Raul nu-i creafia lui Dumnezeu, „pentru cd toate cele create de

Dumnezeu au fost bune fi bune foarte" (II, 17). Raul a intrat in lume prin
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ispita demonului, care mat intii era inger (II, 28). Demonul se mat numefte
satan — „Cel care a vorbit atunciprin sarpe cu Eva" — si se mat numefte ft

drac, pentru cd a fugit pe furis de la Dumnezeu (II, 28). Demonii au lucrat

asupra poefilor (II, 8).

5. Negresit, scopul apologetic al scrierii sale de a apdra in fafa

pdginului Autolic unitatea lui Dumnezeu si credinfa in invierea morpilor

si de a dovedi, bazat pe cronologie, vechimea crestinismului, a facut pe

Teofil sd nu se ocupe de soteriologie. Aminteste door in treacdt de mdrturi-

sire, de pocdinpd si de botez: „ca oamenii sa primeascd pocdinfd si iertare

de pdcate prin apd si prin baia nasterii din nou" (II, 16); dar acordd un loc

deosebit Bisericii, defindtoarea mijloacelor de mintuire, asemdnind-o cu

insulele locuite, care au porturi primitoare: „Si dupd cum in mare sint

insule locuite, cu apd bund de bdut, cu pomi roditori, care au fdrmuri de

care te pofi apropia si porturi in care-si pot gdsi refugiul cei prinsipe mare

de furtuni, tot asa a dat Dumnezeu in aceastd lume, invdluratd si inviforatd

de pdcate, adundri, adicd sfintele biserici, in care sint, ca in insule, porturi

primitoare, adicd invdfdturile adevdrului, spre care aleargd cei care vor sd se

mintuiascd, cei care s-au indrdgostit de adevdr si vor sd scape de urgia si

judecata lui Dumnezeu" (II, 14). fjli dupd cum in mare sint si insule

stincoase, lipsite de apd si neroditoare, de care nu te pofi apropia decit

cu pre ful pierderii viefii, tot asa si in lume sint ereziile, care pierdpe cei ce

se apropie de ele, cdci sint conduse nu de Cuvintul adevdrului, ci de pirafi (II,

14).

6. Raportul dintre Bisericd si Stat este fixat de Teofil prin raportul

crestinilor fafd de impdrat; crestinii nu se inchind impdratului cum fac

pdginii, ci il cinstesc, pentru cd Dumnezeu i-a incredinfat dregdtoria de

impdrat .si pentru cd Dumnezeu a rinduit sd fie cinstit cu cinstea legiuitd

(1,11).

7. Niciunul din scriitorii si pdrinfii bisericesti crestini n-a avut atita

prefuire ca Teofil pentru poporul iudeu si pentru marile lui personalitdfi.

Prefuirea lui merge pind acolo cd numeste strdmosi ai sdi pe iudei (III, 20,

21), pe Avraam (III, 28) si pe David (III, 25). Dacd n-ar fi spus el insusi cd

s-a convertit „cind a dat de Sfintele Scripturi ale sfinfilor profefi" (I, 14),

ar ft irebuit sd-l socotim de origine iudaicd, nu numai pentru simpatia sa fafd

de poporul iudeu, dar si pentru revolta ce si-o manifestd, cind preotul si

istoricul egiptean Manethos, in lucrarea sa „Istoria Egiptului", spune cd

iudeii au fost izgonifi din Egipt „pentru cd erau plini de lepra" (III, 23).

8. Fafd de cultura si Kteratura clasicd, pozifia lui Teofil este negativd.

Pentru el scriitorii, poefii si filozofii greci sint niste oameni ticdlosi, cu
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mintea coruptd, care scriu spre laudd si slavd desartd (I, 1); n-au cunoscut

adevarul, se contrazic nu numai intre ei, ci chiar cu ei insist (III, 3); singur

Platon „pare a ft eel mai curat dintre filozofi" (III, 6), dar si el se aseamdnd

cu ceilalpi filozofi, cind „legiuieste deschis cd femeile trebuie sjd fie comune
tuturor" si cind nu cunoaste adevarul cu privire la cronologia lumii (III,

6, 26, 29). Dacd se gdseste cite un pic de adevdr in scrierile lor, acesta e

imprumutat din Sfintele Scripturi, pentru a face ,,invdfdturile lor vrednice

de credintd" (I, 14). Aceastd atitudine nedreaptd fata de filozofii mai vechi

sau de cei contemporani lui Teofil, este adesea prezentd in operele apologe-

tilor. Cultura pdgind era respinsd in bloc, ceea ce conducea uneori la exage-

rdri, intrucit este stiut cd Biserica — de indatd ce a fost recunoscutd ca

atare — a prepuit pe unii filozofi, ca fiind inspirafi adeseori de un duh

favorabil concepfiei crestine. Socrate si Platon sint uneori prezenti in pictu-

rile bisericesti, ceea ce denotd comprehensiunea doctrinei crestine pentru

adevdrurile exprimate de ginditorii necrestini.

9. Cu mult mai bogat ar fi fost ansamblul gindirii lui Teofil, dacd ar

fi ajuns pind la noi eel putin Cuvintdrile catehetice, Comentarul la

Evanghelii si Comentarul la Proverbe. Am fi avut prin Teofil gindirea

crestind din a doua jumdtate a secolului al doilea a Bisericii apostolice din

Antiohia, pentru cd Teofil a fost un erudit dublat de un teolog insuflept

de o puternicd credinfd, de un teolog episcqp, nu un teolog laic, pentru cd

altfel gindeste si scrie teologul care e episcop si altfel gindeste si scrie

teologul care e laic.

*

*

Teofil a fost valorificat diferit. Antichitatea crestind l-a folosit, iar

Ieronim apreciazd stilul sau ales si elegant. Cercetdtorii noi, insd, il judecd

diferit: unii nu-i acordd nici o prefuire, ba ajung chiar pind la calificdri

jignitoare, alfii merg pe linia pozitivd a primului patrolog, Ieronim. Mai intii,

teologii care il denigreazd. J. Geffcken il socoate „un palavragiu superficial,

la care stilul si vocabularul se iau la intrecere cu sdrdcia gindirii". A. Puech,

in ,,Les apologistes grecs" are niste calificative ca acestea: „erudipia lui

Teofil este mai mult de fafadd decit de fond"; „Teofil pare putin prost

cind spune cd Dumnezeu nu este un arhitect ca ceilalfi"; „adesea stilul

ii este improvizat si impersonal"; „a condamnat filozofia, fdrd sd fi infeles

nimic din ea"; „apologet superficial, scriitor care improvizeazd cu o usurinpd

banald"; „lipsit de originalitate si stiinfd adincd"; „acest Tatian fdrd talent,

care este Teofil, nu merita in general in el insusi decit pufin interes".
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G. Bardy, in DThC, nu este atit de pornit ca Geffcken si Puech, to tup

ii subapreciazd aportul teologic si literar: „Cultura sa generald este de mina a

doua. A consultat cu mai multd pldcere florilegiile decit lucrdrile originale;

iar cind se amestecd in cronologie, se multumeste sd aducd, fdrd a controla,

datele gdsite ici si colo. De altfel scrie rdu si nu stie sd compund o lucrare.

Merge mai mult la hazard, decit sd urmdreascd un plan determinat; se lasd

prins de digresiuni, iar neclaritatea se ia la intrecere cu inexactitatea ". Si e

surprinzdtor cd grdieste asa un om de talia lui Bardy.

Sd auzim acum si cealaltd parte ! „Teofil, spune O. Bardenhewer,

scrie usor si curgdtor, intr-un stil proaspdt si vioi". „Teofil se aratd in

lucrarea sa cdtre Autolic, scriu J. Leitl si Dr. Andreas Frh.Di Pauli, ca un om
de mare erudifie si de o proeminentd agerime. Apdrarea pe care o face

revelafiei creatine este desdvirsitd. In toate demonstrafiile sale este clar si

usor de infeles, fdrd insd sd crute contributia spirituald a cititorului. Stihil

sdu este simplu si elegant, fdrd emfazd si adincimi de gindire cdutate".

J. Tixeront: „Inferior lui Iustin si Atenagora in adincime filozoficd, Teofil

este superior in culturd literard, intinsd si variatd. Citise mult, dar lecturile

sale nu indbusiserd in el nici gindirea si nici vederile personale". D. S.

Balanos: „Incontestabil, Teofil este un scriitor de o mare culturd si agerime

de minte, cu un stil simplu si elegant".

Atitea voci, pentru si contra, il aratd pe Teofil al Antiohiei un scriitor

mare, precum si este.
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TREI CARJI
CATRE AUTOLIC

CARTEA INTIIA

I.

O limba frumoasa si o fraza bine intocmita fac placere si aduc lauda,

spre slava de^arta, oamenilor netrebnici, care au mintea corupta; dar omul

care iubeste adevarul nu se uita la cuvintele inflorate, ci cerceteaza temeiul

cuvintului: care este isi cum este.

Asadar, o prietene, pentru ca m-ai zapacit cu cuvintele tale de§arte,

laudindu-te cu zeii tai de piatra si de lemn, fauri^i, turnaji, sculptafi sau

picta{i, care nici nu vad, nici nu aud 1 — ca sint idoli §i lucruri de miini

omenesti — ba inca ma mai nume§ti crestin, in bataie de joe, ca si cum as

purta un nume urit, ei bine, marturisesc ca sint cre§tin sj port acest nume
iubit de Dumnezeu, nadajduind sa fiu cu el de folos lui Dumnezeu. Ca nu-i,

precum soco^i tu, un rau sa porji numele lui Dumnezeu; dar poate ca tu

gindesti a$a despre Dumnezeu, pentru ca nu esti inca de folos lui Dumnezeu.

II.

Iar daca imi spui: ,,Arata-mi pe Dumnezeul tau !", atunci fyi voi spune

si eu: „Arata-mi omul din tine $i-{i voi arata si eu pe Dumnezeul meu !"

Arata-mi ca ochii sufletului tau vad si ca urechile inimii tale aud! Dupa cum
cei care privesc cu ochii trupului in|eleg cele ce se petrec in via^a §i pe

pamint §i fac totodata deosebire intre lumina si intuneric, intre alb §i negru,

intre urit si frumos, intre armonios §i nearmonios, intre masurat si nemasu-

rat, intre excesiv si ciuntit si la fel deosebesc sunetele de sint ascupte sau

groase sau placute, tot asa se poate spune si de urechile inimii si de ochii

sufletului, ca le este cu putin^a sa vada pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu este

LPs., 134,31-32.
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vazut de cei oe pot sa-L vada, daca au deschi§i ochii sufletului. To^i oamenii

au ochi; dar unii au ochii acoperi^i cu o pielija sj nu vad lumina soarelui.

Pentru ca orbii nu vad, nu inseamna ca lumina soarelui nu straluceste, ci

orbii sa dea vina pe ei si pe ochii lor. Tot a§a §i tu, o omule, din pricina

pacatelor §i a faptelor tale rele, ochii sufletului tau fyi sint acoperi^i cu o

pieli^a. Ca omul trebuie sa aiba asa. de curat sufletul ca o oglinda stralu-

citoare. Dupa cum atunci cind oglinda prinde rugina, nu se poate vedea

chipul omului in ea, tot a§a si un om nu poate vedea pe Dumnezeu cind se

afla in el pacatul. Vezi-te cum e§ti; daca nu e§ti cumva rasdesfrinat, daca

nu esti cumva desfrinat, daca nu esti cumva ho{, daca nu esti cumva hra-

parej, daca nu e?ti cumva jefuitor, daca nu e§ti cumva sodomit, daca nu e$ti

cumva furios, daca nu esti cumva pornit pe ocari, daca nu e§ti cumva plin de

minie, daca nu e§ti cumva invidios, daca nu e§ti cumva mindru, daca nu e§ti

cumva dispre^uitor, daca nu e§ti cumva lacom, daca nu e§ti cumva iubitor

de arginji, daca nu esti cumva neascultator de paring, daca nu-p vinzi

cumva copiii ! Celor care savir§esc aceste fapte nu li se arata Dumnezeu,

pina ce nu se curajesc mai intii de orice intinare. Toate aceste pacate te

intuneca. Sint ca un gunoi, care-{i intra in ochi, de nu mai pofi vedea lumina

soarelui. Tot a§a sj cu tine, o omule ! Pacatele tale te intuneca, de nu mai

po^i vedea pe Dumnezeu.

III.

Dar ma vei intreba:

— Tu, care vezi pe Dumnezeu, vorbeiste-mi de chipul lui Dumnezeu !

— Asculta, o omule ! Despre chipul lui Dumnezeu nu se poate vorbi;

chipul Lui nu se poate explica. Cu ochii trupe§ti nu poate fi vazut chipul

lui Dumnezeu. In slava, este fara de hotar; in marejie, de nein^eles; in

inal^ime, mai presus de pricepere; in putere, neegalat; in infelepciune, fara

de asemanare; in bunatate, de neajuns; in facerea de bine, mai presus de

cuvint. De-as. spune ca e lumina, vorbesc de o faptura a Lui; de-as spune ca

e Cuvint, vorbesc de inceputul crea^iei Lui; de-a§ spune ca e minte, vorbesc

de gindirea Lui; de-as spune ca e duh, vorbesc de suflarea Sa; de-as spune

ca e fn^elepciune, vorbesc de o odrasla a Sa; de-as. spune ca e tarie, vorbesc

de stapinirea Sa; de-a$ spune ca e putere, vorbesc de lucrarea Lui; de-as

spune ca e purtare de grija, vorbesc de bunatatea Lui; de-as spune ca e

impara^ie, vorbesc de slava Lui; de-as spune ca e domn, vorbesc de El ca

judecator; de-a§ spune ca e judecator, vorbesc de dreptatea Lui; de-as, spune

ca e Tata, vorbesc de toate cite le are; de-a§ spune ca e foe, vorbesc de minia

Lui.
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— Dar Dumnezeu se minie ? ma vei intreba.

— Negre^it ! Se minie pe cei care fac rele, dar e bun, milostiv §i

indurator cu cei care-L iubesc si se tem de El. Este inva^ator celor tematori

de Dumnezeu si tata celor drepfi; dar celor necredinciosi, judecator si

pedepsitor.

IV.

Este fara de inceput, pentru ca este nefacut; este neschimbat, pentru

ca este nemuritor. Se numeste Dumnezeu, pentru ca le-a asezat pe toate pe

faria Lui si pentru ca cuvintul Dumnezeu vine de la cuvintul deew ; iar

cuvintul #eeu> inseamna: a alerga, a misca, a lucra, a hrani, a purta de grija,

a conduce, a da viaja tuturor. Este domn, pentru ca domneste peste toate;

este Tata, pentru ca El este inainte de toate; este creator §i facator, pentru

ca este ziditorul si facatorul universului; este foarte inalt, pentru ca este

mai presus de toate ; este atot^iitor, pentru ca ^ine si cuprinde totul. Inal^i-

mile cerurilor, adincurile abisurilor si marginile lumii sint in mina Lui sj nu

este loc in care sa nu se vada lucrarea Sa2
. Cerurile sint lucrul Lui, pamintul

facerea Lui, marea faptura Lui, omul plasmuire si icoana a Lui, soarele,

luna si stelele stihii ale Lui, facute spre semne, spre vremi, spre zile si spre

ani3 , ca sa slujeasca si sa robeasca oamenilor. Pe toate le-a adus Dumnezeu
din nefiinja la fiin^a, pentru ca, prin lucruri, sa se cunoasca si sa se injelea-

ga mare^ia Lui.

V.

Dupa cum in om nu se vede sufletul, ca este nevazut pentru oameni,

dar prin mi§carea trupului se in^elege ca este in om suflet, tot asa si Dumne-
zeu nu se poate vedea cu ochii omene§ti,dar sevede si se injelege din purta-

rea Lui de grija si din lucrurile Lui. Dupa cum cind vezi pe mare o corabie

bine echipata ca alearga § i se intoarce in port, gindesti negref it ca este m ea

un capitan care o conduce, tot asa trebuie sa gindesti ca este un Dumnezeu

Care conduce totul, chiar daca nu-i vazut cu ochii trupului, pentru ca-i

necuprins. Daca omul nu poate sa se uite la soare, o stihie foarte mica, din

pricina covirsjtoarei lui calduri si puteri, oare nu cu mult mai mult om
muritor nu poate privi slava lui Dumnezeu, care-i mai presus de cuvint ?

Dupa cum rodia are o coaja, care o acopera, iar inauntru are multe

camaru^e si cutiu^e, despar^ite prin membrane, in care se gasesc multe

semin^e, la fel §i intreaga create este acoperita de Duhul lui Dumnezeu; iar

2.1s., 66, \;Fapte, 7,49.
3. Fac, 1, 14.
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Duhul care o acopera, impreuna cu crea^ia, suit acoperiji de mina lui Dum-
nezeu; §i dupa cum samm^a rodiei, care este inauntru,nu'poate vedea cele

ce sint dincolo de coaja, pentru ca este inauntru, tot asa nici omul, acoperit

impreuna cu toata creajia de mina lui Dumnezeu, nu poate vedea pe Dumne-

zeu. Mai mult; tofi cred ca este un imparat pamintesc, desj nu-i vazut de

to^i; dar to^i il cunosc prin legile §i hotaririle lui, prin dregatorii siputemicii

lui slujbasi, prin statuile lui. Pe Dumnezeu nu vrei tu sa-L cunosti oare prin

lucrurile si puterile Lui ?

VI.

Priveste, o omule, lucrurile Lui: schimbarea timpului dupa anotimpuri;

schimbarile aerului; drumul regulat al astrilor; mersul regulat al zilelor, al

nopjilor, al lunilor si al anilor; felurita frumuseje a seminfelor, a plantelor

si a fructelor; speciile atit de deosebite ale animalelor cu patru picioare,

ale pasarilor, ale reptilelor, ale pestilor, de apa dulce si apa sarata; instinctul

pus in aceste vietaji pentru a se naste si a creste, nu pentru folosul lor, ci

pentru trebuin^a omului; purtarea de grija, pe care o are Dumnezeu pentru a

pregati hrana la tot trupul, sau supunerea, pe care a rinduit-o Dumnezeu, ca

toate sa se supuna neamului omenesc; curgerea necontenita a izvoarelor cu

apa dulce si a riurilor; caderea la vreme a rouai, a furtunilor si ploilor;

miscarea foarte felurita a corpurilor cere§ti; luceafarul, care rasare si vestes-

te dinainte sosirea astrului celui desavirsit; conjunc^ia Pleiadei siOrionului;

steaua stralucitoare Arcturo4 §i dansul celorlalte stele in cercul cerului,

carora infelepciunea . cea de multe feluri a lui Dumnezeu 5
le-a dat nume

speciale tuturora 6
. Numai acest Dumnezeu a facut din intuneric lumina;

El a facut rezervoarele vintului de miazazi, vistieriile adincului de ape,

hotarele marilor, vistieriile zapezilor §i ale grindinei; El a adunat apele in

vistieriile adincului de ape si intunericul in vistieriile lui; El scoate lumina

cea dulce, dorita si placuta din vistieriile ei, ridica norii de la marginile

pamintului, inmul^este fulgerele spre ploaie 7
, trimite tunetul spre infrico-

§are §i veste§te mai dinainte prin fulger lovitura tunetului, ca nu cumva sufle-

tul inspaimintat pe neasteptate sa moara, dar tot El masoara taria fiilgeru-

lui, care coboara din ceruri, ca sa nu aprinda pamintul; ca daca fulgerul si-ar

slobozi toata puterea lui, ar arde pamintul, iar daca tunetul ar da drumul

intregii lui tarii, ar distruge cele de pe pamint.

4. Iov, 9, 9.

5. Ef., 3, 10.

6. Ps., 146,4.
7.Ps., 134, 12;Ier., 10, 13.
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VII.

Acesta este Dumnezeul meu, Stapinul universului, Cel ce singur a intins

cerul* si a rtnduit lapmea pamintului9 sub cer 1 ° ; Cel ce tulbura adincul

marii si face si rasune valurile ei
1

*
; Cel ce stapineste puterea marii si

potoleste framintarea valurilor ei
12

; Cel ce a intemeiat pamintul pe ape 13

si i-a dat duh ca sa-1 hraneasca, a Carui suflare da via^a universului; ca

daca-si va opri Duhul Sau,universul va pieri
14

. De Acest Dumnezeu vorbesti,

omule ! Duhul Acestuia il respiri si pe Acesta nu-L cunosti ! Iar aceasta \i

s-a intimplat din pricina orbirii sufletului tau § i din pricina impietririi inimii

tale
1 s

. Dar, daca vrei, po£i sa. te vindeci. Da-te pe mina doctorului si-^i

va opera ochii sufletului .si ai inimii.

— Cine-i doctorul ?

— Dumnezeu, Cel ce vindeca si da via^a prin Cuvintul si In^elepciunea

§a. Dumnezeu, Cel ce a facut universul prin Cuvintul si In^elepciunea Sa:

„Cu Cuvintul Lui cerurile s-au intarit si in Duhul Lui toatd puterea lor" 16
.

Foarte mare este tnjelepciunea Lui: „Dumnezeu cu infelepciunea a inteme-

iat pamintul si a gdtit cerurile cu pricepere; intra cunostinta Lui adincurile

de ape s-au deschis, iar norii au izvorit apd" ' 7
. Daca in^elegi acestea, omule,

si daca traiesti curat, cuvios si drept, po^i vedea pe Dumnezeu. Dar, inainte

de toate, sa premearga in inima ta credin^a si frica de Dumnezeu. Atunci vei

in^elege acestea cind vei lepada ceea ce este muritor si vei imbraca nestrica-

ciunea18 , atunci vei vedea dupa vrednicie pe Dumnezeu. Ca Dumnezeu
inviaza nemuritor trupul tau impreuna cu sufletul. Atunci, ajungind nemuri-

tor, vei vedea pe Cel nemuritor, daca acum vei crede in El; atunci vei

cunoaste ca pe nedrept ai vorbit impotriva Lui.

VIII.

Tu, insa, nu crezi in invierea mor^ilor. Cind va fi invierea mor^ilor,

atuncea vrind-nevrind vei crede: dar credin^a ta de atunci va fi socotita

necredinja, daca nu crezi acum. Dar de ce nu crezi ? Nu stii oare ca credinja

premerge tuturor lucrurilor pe care le face omul ? Care plugar poate secera,

8. Iov, 9, 8.

9 . Pamintului adaugat textului edi^iei lui Otto dupa S.B., p. 64.
10. Iov, 38, 18.

11. Ps., 64, 7.

12. Ps., 88, 10.

13. Ps., 23,2.
14. Iov, 34, 14-15.
15.Ef.,4, 18.

16. Ps., 32, 6.

17. Pildc, 3, 19-20.
18. I Cor., 15, 53-54; II Cor., 5, 4.
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daca nu crede mai intii in pamintul in care arunca samin^a ? Sau cine poate

calatori pe mare, daca nu crede mai intii in corabie si in capitanul corabiei ?

Care bolnav poate sa se vindece, daca nu crede mai intii in doctor ? Cine

poate inva^a o meserie sau o ftiin^a, daca nu se da mai intii pe sine inva^a-

torului si daca nu crede in el ? Asadar, daca plugarul crede in pamint, daca

eel care calatoreste pe mare crede in corabie, daca bolnavul crede in doctor,

pentru ce tu nu vrei sa crezi in Dumnezeu, cind ai de la El atitea garanfii ?

Mai intii, ca. tea adus de la nefiin^a la fiinta. Ca daca n-ar fi existat nici

tatal tau, nici mama ta, cu atit mai mult nici tu n-ai fi existat cindva !

Dumnezeu te-a plasmuit dintr-o mica materie lichida si dintr-o foarte mica

picatura, care nici nu era cindva si te-a adus in aceasta via^a. §i totu§i

crezi ca statuile facute de oameni sint dumnezei si fac minuni, dar nu crezi

ca Dumnezeul, Care te-a facut, poate sa te faca. din nou ?

IX.

De altfel, numele dumnezeilor despre care-mi spui ca-i adori, nu sint

decit nume de oameni mor^i. Dar a caror oameni si a ce fel de oameni ?

Nu este- oare Cronos 1

9

un mincator de copii ? Nu si-a mincat el proprii sai

copii ? Iar daca-mi vorbe§ti de Zeus20 , fiul lui, vezi-i si faptele §i purtarea !

Mai intii, a fost crescut de o capra in muntele Ida
21

, pe care, dupa cum spun

miturile, a taiat-o, a jupuit-o de piele §i si-a facut din ea o haina. Iar oelelalte

fapte ale lui — traiul sau cu sora-sa, adulterele sale, sodomiile sale — le

istorisesc mai bine Homer22 si ceilal^i poe$i. Pentru ce sa mai vorbesc apoi

de fiii lui: de Heracle , care s-a ars pe el insusi, de Dionisos, care era

19. Cronos, una din marile divinita^i grecesti — la romani identificat cu Saturn —
fiul lui Uranos $i al Geii. S-a casatorit cu sora sa Rea, a detronat pe tatal sau si i-a luat

locul. Potrivit unui oracol al mamei sale, Geea, trebuia sa fie detronat §i el de unul din
copiii sai; pentru a anula oracolul, isi minca copiii; a scapat numai fiul sau Zeus, fiinid

ascuns de mama sa. Cind s-a facut mare, a pornit razboi impotriva lui Cronos, pe care 1-a

invins si I-a aruncat in Tartar.

20. Zeus, divinitatea suprema a grecilor — identificat la romani cu Jupiter —
casatorit cu Hera, este tatal multor zei $i semi-zei.

21. Munte in Creta.

22. Homer, poet epic grec, a trait in secolul IX inainte de Hristos; este autorul—
contestat de unii — al Iliadei si Odiseii. Tradi^ia il prezinta batrin, mergind din cetate in
cetate, recitind versurile sale.

23. Heracle, erou al mitologiei grecesti, semi-zeu — identificat la romani cu Hercule-

este fiul lui Zeus. Dupa multe fapte eroice s-a dus la Teba, unde s-a casatorit cu Megara.
Intr-un acces de nebunie, si-a ucis so^ia ji copiii. Pentru a ispasi aceasta crima, regele

Euristeu 1-a obligat sa execute 12 munci, as,a numitele „cele 12 munci ale lui Hercule".
In afara de acestea a facut si alte multe fapte eroice. A avut, insa, si in o suta de locuri

aventuri amoroase; ?i-a uitat chiar de eroismul sau, ajungind sclavul Omfalei. In sfirsit

s-a casatorit cu Deianira, pe care a p'arasit-o pentru Iola. Deianira, pentru a-si aduce so^ul

inapoi, i-a trimis camasa muiata in singele lui Nesos, primita in dar de la acesta in clipa
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befiv si nebun, de Apolo , care se temea de Ahile
26

§i fugea din fa|a lui,

care era indragostit de D; fne 27
si nu §tia de soarta nenorocita a lui

Hyacinth28 ; sau de Afrodita2 *
, care a fost ranita, sau de Ares30 , o nenoroci-

re pentru muritori, sau de singele care curgea din acesti asa zi$i dumnezei ?

A vorbi de acestea e pu^in lucru,cind voi ave$i un dumnezeu, numit Osiris
31

,

cu madularele taiate, ale carui mistere le savirsiji in fiecare an, ca si cum
Osiris s-ar fi pierdut si a fost gasit si pe care il cauta^i madular cu madular;

si nici nu se stie, daca s-a pierdut, nici nu se arata, daca a fost gasit. Pentru

ce sa mai vorbesc de Attis
32

eel castrat, sau de Adonis33 , care umbla de

colo-colo prin padure dupa vinat si a fost rank de un pore salbatic, sau de

Asclepios34 , care a fost lovit de trasnet, sau de Serapis
35

, care a fost alungat

din Sinope si s-a refugiat in Alexandria, sau de Artemida scitica
36

, surghiuni-

ta $i ea, ucigasa, vinatorifa si indragostita de Endymion37 . Acestea nu le

spunem noi, ci scriitorii si poe{ii vo§tri le predica.

morfii, fiind ucis de Heracle pentru ca se indragostise de Deianira. Camasa avea darul

miraculos de a aduce tnapoi pe soful necredincios. Indata ce Heracle a imbracat camasa,
a fost cuprins de dureri atlt de puternice, incit, pentru a scapa de ele, s-a ars de viu.

24. Dionisos, fiul lui Zeus $ i al Semelei, zeul viei si al vinului — identificat la romani
cu Bahus. Cultul lui a contribuit la introducerea misterelor.

25. Apolo, fiul lui Zeus si al Letei, zeul luminii, al artelor frumoase si al divinafiei.

Avea la Delfi un templu ?i un oracol.

26. Ahile, fiul lui Peleu si al zerfei Tethis, eroul principal al Iliadei. La nastere a

fost scufundat de mama sa in apele Stixului pentru a-1 face nemuritor; i-a ramas vulnerabil

numai calciiul, de care-1 finuse mama lui pe cind il scufunda. In razboiul troian, Ahile

a murit de sageata lui Paris, primita in calciiul care nu fusese udat de apele Stixului.

27. Dafne, nimfa, fiica unui zeu-fluviu si a zei^ei Geea. Apolo s-a indragostit de
ea; voind sa fuga de Apolo, s-a rugat de mama sa sa o scape fi mama-sa a prefacut-o in

dafin.

28. Hyacinth, personaj din mitologia greaca, prefacut de Apolo in floare.

29. Afrodita, fiica lui Zeus si a nimfei Diona; dupa alta tradif ie, fiica lui Uranus,
nascuta din spuma marii, zeifa a frumuse^ii si a dragostei — identificata la romani cu
Venus.

30. Ares, fiul lui Zeus si al Herei, era zeul razboiului — identificat la romani cu
Marte.

31. Osiris, zeu egiptean, fiul zeului Geb fpamintul) si al zeitei Nut (cerul), casatorit
cu Isis; era zeul mor-(Uor. A fost ucis de fratele sau Set, taiat in buca^i si impra^tiat; dar

sofia sa Isis le-a gasit si i-a reconstituit trupul.

32. Attis, zeul vegetafiei in Asia Mica. Parasit de copil in trestiile unui riu din

Frigia, a fost descoperit de zeifa Rea si a ajuns amantul ei. Rea, de gelozie, s-a impotrivit

casatoriei lui. Attis, cuprins de furie, s-a castrat. Rea 1-a prefacut in pin.

33. Adonis, divinitate in mitologia greaca; era atit de frumos, ca -zeifa Afrodita

a parasit Olimpul pentru a merge impreuna cu el la vinatoare. A fost ucis de un mistref

.

La rugamintea Afroditei, Zeus 1-a prefacut in dedrfel.

34. Asclepios, fiul lui Apolon, zeul medicinii — identificat la romani cu Esculap.

35. Serapis, zeu introdus in Egipt sub Ptolomei, era originar din Sinope, celebrat

in o mulfime de temple, dintre care celc mai celebre au fost: Serapeum din Alexandria
si Serapeum din Memfis.

36. Artemida, fiica lui Zeus si a Letei, zeifa vinatorii — identificata la romani cu
Diana.

37. Endymion, pastor de o rara frumusefe. A fost iubit de Selena (luna), care in

fiecare noapte venea si-1 privea. Zeus i-a dat sa-si aleaga existenfa pe care o doreste;
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Pentru ce sa mai insir mul^imea animalelor, pe care le adora egiptenii:

serpi, animale domestice, animale salbatice, pasari, viefuitoare care inoata

in apa si inca bai pentru spalarea picioarelor si sunete plihe de rusine ?

Iar daca-mi vorbe$ti de greci §i de celelalte popoare, apoi acestea, dupa
cum am spus mai inainte, se inchina la pietre, la lemne si la celelalte

materiale, chipuri de oameni morri. Fidias a facut in Pisa pentru eleni

pe Zeus Olimpicul, iar pentru atenieni pe zeija Atena de pe Acropole.

Te intreb si eu, o omule, citi dumnezei sint cu numele de Zeus ? Mai intii

este Zeus numit Olimpicul, apoi Zeus numit Latearios, apoi Zeus din munte-

le Casios, apoi Zeus numit Tunatorul, apoi Zeus numit Protoparintele,

apoi Zeus numit Privighetorul, apoi Zeul Protectorul cetatii, apoi Zeus

Capitolin. Zeus, fiul lui Cronos, care a fost imparat al cretanilor, isi are

mormintul in Creta; ceilalti n-au fost invrednici^i poate nici de mormint.

Iar daca-mi vorbesti de mama asa numi^ilor dumnezei, apoi sa ma fereasca

Dumnezeu sa rostesc cu gura mea faptele ei, (ca noua nu ne este ingaduit

nici cu numele sa pomenim niste fapte ca acelea) sau faptele cu care-i sliijesc

cei care se inchina ei; sau sa rostesc cite biruri si tributuri dau imparatului

ea si fiiiei
41

. Acestia nu sint dumnezei, ci „idoli", dupa cum am spus mai

inainte, „lucruri de miini omenesti" 42
si „draci"* 3

necurati. Sa fie ca ei cei

ce fac acestea si nadajduiesc in ei !

XI.

Voi cinsti, deci, mai mult pe imparat, nu cind ma inchin lui, ci cind

ma rog pentru el. Ma inchin lui Dumnezeu, Dumnezeului care este de fapt

si cu adevarat Dumnezeu, stiind ca imparatul de Dumnezeu a fost rinduit.

Dar ma vei intreba:

— Pentru ce nu te inchini imparatului ?

— Nu ma inchin lui, pentru ca Dumnezeu n-a rinduit ca oamenii sa se

Endymion i-a cerut sa nu imbatrineasca niciodata $i sa ramina nemuritor; si a fost

cufundat intr-un somn fara de sfirsit.

38. Fidias, eel mai mare sculptor al grecilor (sec. V i. Hr.). A sculptat numeroase
statui celebre, astazi pierdute, intre care grandioasa statuie a lui Zeus Olimpicus, executa-
ta din aur si fildes, precum §i statuia Atenei de pe Acropole. A indrumat si executat,

din insarcinarea lui Pericle, zidirea si decorarea Parthenonului.
39. Ora? foarte vechi in Peloponez.
40. Atena, fiica lui Zeus, iesita inarmata din capul lui Zeus, zeita gindirii, artelor,

stiin^elor si industriei — identificata la romani cu Minerva.
41. Se plateau impozite imparatului pentru vizitarea templelor si aducerea de jertfe.

Despre aceste„biruri si tributuri" vorbesc Tertulian {Ad nationes II, 10; Apologeticum,
13) si Lactantius (Divinae institutiones, I, 10).

42. Ps., 134,30.
43. Ps., 95,5.
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inchine imparatului, ci sa-1 cinsteasca cu cinstea legiuita. Imparatul nu-i

Dumnezeu, ci om, rinduit de Dumnezeu44 nu pentru a i se inchina lui

oamenii, ci pentru a judeca cu dreptate. Ca dupa cum lui i s-a incredin^at

de Dumnezeu dregatoria de imparat, iar imparatul nu vrea ca cei care sint sub

stapinirea lui sa se numeasca impara^i, ca numele de imparat este al lui si

nu-i ingaduit altuia sa-1 poarte, tot asa nu este ingaduit sa te inchini altuia de-

ck numai lui Dumnezeu. Esti, deci, cu totul ratacit, o omule! Cinsteste, asa-

dar, pe imparat, iubindu-1, supunindu-te lui, rugindu-te pentru el. Facind acea-

sta,faci voia lui Dumnezeu. Ca spune legea lui Dumnezeu: „Cinsteste, fiule,

pe Dumnezeu si pe imparat si nici unuia din ei sa nu fii neascultator, cape

neasteptate vor pedepsi pe dusmanii lor"* 5
.

XII.

Nu stii apoi ce spui, cind i|i ba^i joe de mine, numindu-ma crestin46 .

Mai intii, pentru ca cuvintul ,,hristos", adica uns, este placut, folositor si

lipsit de batjocura. Care corabie poate fi de folos, care corabie poate scapa

de la inec, daca n-a fost mai intii unsa ? Sau care turn sau casa este frumoasa

si de folos, inainte de a fi unsa ?
47 Care om care intra in aceasta viaja sau

lupta in stadion, nu se unge cu ulei ? Care lucru sau podoaba poate avea

frumuse^e, daca nu-i unsa si lustruita ? Apoi vazduhul si tot pamintul de

sub cer sint, intr-un chip oarecare, unse cu lumina si cu duh. $i tu nu vrei

sa fii uns cu uleiul lui Dumnezeu ? Noi, deci, de asta ne numim crestini,

pentru ca sintem unsi cu uleiul lui Dumnezeu.

XIII.

Tagaduiesti, insa, si invierea mor^ilor, ca spui:

— „Arata-mi eel pu^in un om inviat din morji, ca vazindu-1 sa cred !".

— Mai intii, ce lucru mare este, daca crezi, dupa ce ai vazut savirsita

invierea ! Dar crezi ca Heracle traieste, dupa ce singur s-a ars de viu si ca

Asclepios a inviat, dupa ce a fost lovit de trasnet si nu crezi in cele ce-{i

spune Dumnezeu ? Poate i{i voi arata si un mort inviat si in via^a ! Dar tot

nu vei crede ! Dumnezeu i{i da multe dovezi, ca sa crezi in El.Gindeste-te,

daca vrei, la sfirsitul anotimpurilor, zilelor si nop^ilor; ca si ele mor si

inviaza. Nu este oare o reinviere a semin^elor si fructelor si aceasta spre

folosul oamenilor ? De pilda, bobul de griu sau de alte seminje, cind e

44. Rom., 13, 1.

45.Pilde, 24, 21-22.
46. Paginii de limba greaca derivau numele de crestin = '\piOTiavos de la cuvintul

XPIOTOC, care inseamna uns, nu de la numele Domnului Hristos; de aici batjocura pe care

o aruncau numelui de crejtin, numindu-i pe crejtini „unsi".
47. Adica: vopsita, varuita.
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aruncat in pamint, mai intii moare si se descompune, apoi inviaza si ajunge

spic
45

. Pomii si plantele nu dau oare, la porunca lui Dumnezeu, fructe la

timp, pe neasteptate si pe nevazute ? Mai mult; uneori chiar o vrabie sau o

alta pasare inghite o samin^a de mar sau de smochin sau o alta samin^a; se

duce pe o colina pietroasa sau pe un mormint si o da afara; si samin^a

aceea, care a fost inghifita si a avut atita caldura, se prinde si da nastere

unui pom. Pe toate acestea le lucreaza in£elepciunea lui Dumnezeu, ca sa

arate si prin ele ca Dumnezeu este puternic sa faca invierea universale a

tuturor oamenilor. Iar daca vrei sa vezi o priveliste si mai minunata pentru

dovedirea invierii, nu numai din lucrurile de pe pamint, ci si din cele din cer,

gindeste-te la invierea lunii, care se intimpla in fiecare luna; ajunge de moare

si apoi inviaza iarasi. Mai mult; asculta ca si in tine se petrece invierea, desi

n-o stii, o omule ! Poate ca ai cazut cindva bolnav si ai pierdut din carne,

din putere si din frumuseje; avind, insa, parte de mila lui Dumnezeu te-ai

vindecat si ai dobindit iarasi carnea, frumusetea si puterea. §i dupa cum nu

stii unde a plecat carnea ta de nu se mai vedea, tot asa nu stii nici de unde

este sau de unde a venit.

Imi vei spune, insa:

— Din pricina mincarii si a lichidelor transformate in singe !

— Bine ! Dar si aceasta este o lucrare a lui Dumnezeu, Care a creat asa

trupul, si nu a altcuiva.

XIV.

Nu fi necredincios, ci crede !

49 Nici eu nu credeam in invierea mor^ilor;

dar acum, dupa ce am in^eles bine aceste lucruri, cred; in acelasi timp am dat

de Sfintele Scripturi ale sfinjilor profe^i, care prin Duhul lui Dumnezeu au

prezis pe cele de mai inainte asa cum s-au intimplat, pe cele prezente asa

cum se intimpla, iar pe cele viitoare in ordinea in care se vor implini. Luind

asadar dovada de cele intimplate, aratate de mai inainte, nu mai sint necre-

dincios, ci cred, supunindu-ma lui Dumnezeu. Daca vrei, acestui Dumnezeu
supune-te si tu, crezind in El, ca nu cumva, necrezind acum, sa crezi atunci

cind vei indura acele pedepse veshice. Aceste pedepse, prezise de profe^i,

au fost furate din Sfintele Scripturi de poe^ii si filozofii de mai tirziu, pentru

ca sa fie si inva^aturile lor vrednice de credinja. De altfel si ei au prezis

despre pedepsele care au sa vina peste cei ce nu cinstesc pe Dumnezeu si

peste cei necredinciosi, ca sa fie marturie tuturora si sa nu spuna nimeni:

„N-am auzit, nici n-am stiut". Daca vrei, citeste si tu cu rivna car^ile

48. In., 12, 24; I Cor., 15, 36-37.
49. In., 20, 27.
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profetice ! Ele te vor povajui mai lamurit, ca si fugi de chinurile cele

vesnice si sa dobindesti vesnicile bunatap ale lui Dumnezeu. Cel Care a dat

gura pentru a grai, Care a plasmuit urechea pentru a auzi si Care a facut

ochii pentru a vedea50 , va cerceta toate, va judeca cu dreptate si va rasplati

fiecaruia dupa meritele lui
51

. Celor care prin fapte bune au cautat cu

rabdare nestricaciunea, le va darui via^a vesnica, bucurie, pace, odihna si

multime de bunatap, pe care „nici ochiul nu le-a vazut, nici urechea nu le-a

auzit $i nici la inima omului nu s-au suit"* 7,

; iar celor necredinciosi, celor

care disprefuiesc adevarul si nu cred in el, celor care se dedaii la nedreptafi,

care se tavalesc in adultere, desfrinari, sodomii, lacomii si nelegiuite

inchinari la idoli
53

,
partea lor va fi urgia si minia, necazul si strimtorarea;

iar la sfirsit pe unii ca acestia ii va primi focul eel vesnic.

§i pentru ca ai adaugat, o prietene: „Arata-mi pe Dumnezeul tau",

i^i spun: Acesta este Dumnezeul meu ! Te sfatuiesc sa te temi de El si sa

crezi in El.

50. le§., 4, 11; Ps., 93,9.
51. Rom., 2, 6-9.
52.1 Cor., 6, 9.

53. 1 Cor., 6, 9-10.
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CARTEA A DOUA

I.

Cu citeva zile inainte, o prea bunule Autolic, am stat de vorba

impreuna. M-ai intrebat care-i Dumnezeul meu sj urechile tale au dat asculta-

re citava vreme cuvinfului meu. fi-am vorbit de cinstirea lui Dumnezeu.

Apoi ne-am despar^it unul de altul cu foarte mare prietenie si ne-am dus

fiecare la casa lui, desi la inceput ai fost aspru cu mine. $tii doar si-{i

amintefti ca socoteai nebunie spusele mele 1
. Mai tirziu, insa, tu m-ai

indemnat sa-{i Scriu; $i desi sint neiscusit in cuvint 2
, totusi vreau acum,

in aceasta scriere, sa-fi dovedesc mai precis zadarnica ta stradanie si desarta

religie in care te gasesti; totodata doresc sa-{i fac cunoscut adevarul cu

ajutorul citorva istorii de-ale voastre, pe care le cuno^ti din citit, dar pe care

poate ca inca nu le infelegi.

II.

Mi se pare de ris ca taietorii in piatra, sculptorii, pictorii sau faurarii

sa sculpteze, sa picteze, sa graveze, sa faureasca si sa faca zei, carora,

atita vreme cit sint in. atelierele mesterilor, sa nu li se dea nici o cinstire; dar

cind sint cumparaji de cineva sj sint pusi in as,a numitul templu sau intr-o

casa oarecare, acestora li se aduc jertfe, nu numai de cei care i-au cumparat,

dar si de cei care i-au facut si i-au vindut; si vin cu tojii, cu rivna si cu

pompa, cu jertfe si libapuni, ca sa se inchine lor; ii socotesc dumnezei,

fara sa cugete ca ace^tia sint aceia care au fost facuji de ei, adica piatra,

bronz, lemn, culoare sau alte materii. Acelasi lucru se intimpla si cu voi care

chip istoriile $i genealogiile a§a numifilor zei. Cind citiji despre nasterea lor,

ii socoti^i oameni; dar apoi ii proclama^i dumnezei, vainchina^i lor, fara sa

va dafi seama si fara sa infelege^i ca asa cum a{i citit ca s-au nascut, asa au

si ramas.

l.IGor., 1,18,21,23.
2. II Cor., 11,6.
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III.

Daca zeii s-au nascut, apoi mul^i s-au nascut pe vremea aceea ! Dar

acum nu se mai na$te. nici un zeu ! Daca pe vremea aceea zeii se nasteau

si erau nascuji, ar fi trebuit negrejit ca si pina azi sa se nasca zei; dar daca

nu se nasc, inseamna ca zeii sau sint slabi sau au imbatrinit §i de aceea nu

mai nasc; sau au murit si deci nu mai sint. Daca zeii s-au nascut, ar fi trebuit

sa se nasca pina azi, asa cum se nasc fi oamenii; dar, mai bine spus, ar fi

trebuit ca zeii sa fie mai mul{i decit oamenii, precum spune Sibila
3

:

„Daca zeii se nasc si ramin nemuritori,

Mai mulfi ar fi fost zeii decit muritorii,

Iar muritorii n-ar mai fi avut unde sa stea" .

Daca fiii nascu{i din oameni muritori si cu o viaja de pu^ini ani se vad

pina astazi §i nu inceteaza de a se naste oameni, ca umplu ora§ele §i satele,

ba loeuiese inca si in cimpii, n-ar fi trebuit oare ca zeii, care, dupa poefi,

nu mor, sa nasca §i sa se nasca, a§a precum voi spunefi ca zeii se nasc ?

Pentru ce muntele numit Olimp, locuit altadata de zei, este acum pustiu ?

Sau pentru ce pe vremuri Zeus locuia in muntele Ida (ca dupa Homer sj

ceilal^i poe^i se stia ca acolo locuie§te), iar acum nu se stie unde locuie§te ?

Pentru ce nu este pretutindenea, ci se afla numai intr-o parte a pamintului ?

Sau de celelalte par{i nu se ingrije§te, sau este neputincios sa fie pretutindeni

fi sa poarte grija de toate. Daca era de pilda in rasarit, nu era in apus;

si iarasi, daca. era in apus, nu era in rasarit. Dumnezeul eel prea malt,

Cel atotjiitor, Cel Care-i cu adevarat Dumnezeu, nu trebuie sa fie numai

pretutindenea, ci sa si vada toate §i sa-i auda pe to{i. Mai mult: nici nu
trebuie sa fie cuprins intr-un loc; daca nu-i a§a, atunci locul care-1 cuprinde

este mai mare decit el; ca e mai mare cel ce cuprinde decit cel cuprins.

Dumnezeu nu este cuprins, ci El este locul tuturora. Pe linga acestea, Zeus

a parasit muntele Ida. L-a parish inainte de a muri, sau pentru ca nu i-a

mai placut muntele acela ? §i unde s-a dus ? In ceruri ? Nu ! Vei spune:

in Creta ? Da, ca acolo i se arata pina azi mormintul. Dar vei spune iarasi:

in Pisa, pentru ca acolo, pina astazi, Zeus face celebre miinile lui Fidias !

Dar sa venim la scrierile filozofilor §i ale poe^ilor.

3. Sibilele erau preotese ale zeului Apolo, care prevesteau viitorul. Textele citate

de Teofil sint din Oracolele Sibiline. In secolul II inainte de Hristos, iudeii din Alexandria,

imitind Car(ile Sibiline pagine, au alcatuit alte Oracole Sibiline. Crestinii au preluat

aceste oracole si le-au prelucrat in spirit crestin. Oracolele Sibiline, formate din 14 carfi,

s-au bucurat de mare autoritate in antichitatea crestina, fiind citate de scriitorii crestini,

incepind cu Herma.
4. Oracula Sibyllina, fragm. 2. Aceste trei versuri nu sint cunoscute decit de Teofil

(la: S-B,p. 77,nota2).
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IV.

Unii filozofi stoici tagaduiesc desavirsit existenfa lui' Dumnezeu, sau,

daca-I accepta existen^a, spun ca Dumnezeu nu se ingrijeste de nimeni decit

de El Insusi. Aceste idei pun deplin in lumina nebunia lui Epicurs
si

Hrysippos* Alp filozofi spun ca automatismul dirijeaza universul, ca lumea

este nefacuta, iar natura vesnica; au indraznit sa spuna chiar ca universul nu

este in purtarea de grija a lui Dumnezeu, ci declara ca Dumnezeu nu-i decit

constiin^a fiecaruia. Alfii iarasi inva^a ca Duhul lui Dumnezeu este in tot

universul. Platon 7
si adepfii filozofiei lui marturisesc ca Dumnezeu este

nefacut si ca este tatal si facatorul universului; dar spun ca pe linga

Dumnezeu este si materia nefacuta si coeterna cu Dumnezeu. Dar daca

Dumnezeu este nefacut si este si materia nefacuta, atunci Dumnezeu nu mai

este creatorul universului; si deci, dupa platonicieni, nu se poate vorbi nici

de monarhia lui Dumnezeu, eel pupn precum gindesc ei. Mai mult: daca

Dumnezeu este nefacut, inseamna ca este si neschimbator; si la fel, daca

materia este nefacuta, atunci este si ea neschimbatoare si egala cu

Dumnezeu, pentru ca ceea ce este facut este variabil si schimbator, pe cind

ceea ce este nefacut este nevariabil si neschimbator. Dar ce lucru mare este

daca Dumnezeu a facut lumea dintr-o materie existenta ? §i un meserias,

cind are in miini o materie oarecare, face din ea ce vrea. Puterea lui Dumne-
zeu, insa, in aceea se arata ca face ce vrea din cele ce nu exista, precum a da

suflet si miscare nu este cu putin^a altcuiva decit numai lui Dumnezeu.

Omul poate face o statuie, dar nu-i poate da statuii, facute de el, cuvint,

suflare sau sim^ire. Dumnezeu, insa, poseda ceva mai mult decit un meserias;

este creatorul vorbirii, suflarii si sim^irii. Dupa cum in toate acestea Dumne-
zeu este mai puternic decit omul, tot a§a si cind e vorba de a crea si de a face

din nimic toate cite sint, si de a face cite voieste sj cum le voie§te.

V.

Deci, cu privire la Dumnezeu, filozofii si scriitorii nu gindesc la fel.

§i in timp ce acestia au aceste pareri, poetul Homer are o alta ipoteza, nu

numai despre facerea lumii, ci si despre nasterea zeilor. Ca spune undeva:

5. Epicur, filozof grec (341—270 i. Hr.), a inva^at ca placerea este supremul bine,

pentru obtinerea caruia trebuie facute toate eforturile; Epicur, insa, nu se gindeste la

placerea josnica a sim^urilor, ci la placerea spiritului, placerea virtu^ii, el insusi fiind un
model de sobrietate. Din numeroasele lui scrieri nu au ajuns pina la noi decit trei scrisori

si o culegere de maxime, datorata unui discipol al sau.

6. Hrysippos, filozof grec (280—206 i. Hr.), unul din reprezentan^ii stoicismului.

7. Platon, filozof grec (428—384 i. Hr.), discipolul lui Socrate si dascalul lui

Aristotel. Autor a numeroase lucrari filozofice, scrise in forma de dialog: Criton, Fedon,
Gorgias, Banchetul, Republica si altele. Filozofia sa are ca metoda dialectica si ca incoro-

nare teoria ideilor.
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„Oceanos* , originea zeilor, si Tethis , mama

Din care sint toate riurile si orice mare"

Spunind aceste cuvinte, Homer nu vorbeste de Dumnezeu. Ca cine nu
stie ca Oceanul este apa! Iar daca-i apa, nu-i Dumnezeu; iar Dumnezeu,
daca este creatorul universului, precum sj este, este si ziditorul apei si al

marilor.

Hesiod 1 2
, apoi, si el n-a vorbit numai de originea zeilor, ci si de facerea

lumii. Dar vorbind de facerea lumii, n-a putut spune de cine a fost facuta.

Mai mult: a numit zei pe Cronos, pe Zeus, fiul lui, pe Poseidon 1

3

si Pluton14
;

dar acestia sint posteriori facerii lumii. Mai mult: Hesiod istoriseste ca Zeus,

fiul lui Cronos, a dus razboi cu tatal lui. §i spune asa:

„Cu putere a invins pe tatal sau Cronos; si. bine

A imparf it intre nemuritori lumea, dind fiecaruia dregatoria sa"
' s

.

Hesiod vorbeste si de fiicele lui Zeus, pe care le numeste Muze. Vrind

sa afle de la ele in ce chip'a fost facuta lumea, le roaga, zicind:

„Salutare, fiicele lui Zeus ! Da^i-mi cintarea voastra dulce !

Sarbatori^i neamul ferici^ilor nemuritori, al celor ce traiesc in veci,

Nascufi din Pamint si Cerul instelat,

Din Noaptea cea intunecata si hrani^i de Marea cea sarata.

Spune^i-mi, cum s-au nascut la inceput zeii si pamintul,

Riurile si marea cea fara de hotar, cu valuri inspumate,

$i stelele cele stralucitoare si cerul larg deasupra.

Spune^i-mi cum si-au impar^it ei boga^iile, precum si cinstirile,

Cum au Iocuit la inceput Olimpul eel cu multe vai $i inalpmi.

Acestea spuneti-mi-le, Muzelor, voi care ave^i in Olimp locuin^a

Dintru inceput.. Spune^i-mi, cine a fost facut intii !" 16
.

8. Oceanos, una din cele mai vechi divinita^i elene, fiul lui Uranus si al Geii ; dupa
Homer, Oceanos este tatal zeilor. Era inchipuit ca un fluviu imens, care inconjoara
pamintul, izvor al tuturor fluviilor si marilor.

9. Tethys, divinitate marina, fiica lui Uranus si al Geii, casatorita cu Oceanos.
10. Homer, Iliada, XIV, 201 (302) (la S-B, p. 80, nota 2).

11. Homer, Iliada, XXI, 196 (la S-B, p. 80, nota 3).

12. Hesiod, poet grec (sec. VIII i. Hr.), autorul poemelor didactice: Munci ?i zile

$i Teogonia.

13. Poseidon, zeul marii — la romani identificat cu Neptun — fiul lui Cronos si Rea,
fratele lui Zeus si Pluton. Locuia in fundul marii, intr-un maref palat.

14. Pluton, zeul infernului, stapinitor al boga^iilor din maruntaiele pamintului,

zeul morfilor, fiul lui Cronos si Rea.

15. Hesiod, Teogonia, 73—74 (la S-B, p. 81, nota 1).

16. Hesiod, Teogonia, 104-115 (la S-B, p. 81, nota 2).
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Dar cum puteau sti muzele acestea, de vreme ce s-au nascut dupa ce

fusese areata lumea ? Sau cum le puteau povesti lui Hesiod, cind tatal lor

inca nu se nascuse ?

VI.

In sfirsit Hesiod a pus ca ipoteza materia si facerea lumii, spunind:

„La inceputul inceputurilor, Haosul a fost; si dupa el
t

Pamintul eel cu pieptul lat, mereu locuin{a sigura a tuturor

Nemuritorilor, cei care loeuiese virfurile inzapezitului Olimp;

Apoi Tartarul eel intunecat, in largul adinc al pamintului;

Apoi Eros, eel mai frumos dintre nemuritorii zei,

Cel ce alunga mihnirea din zei si din oameni,

Cel care are in inimi stapinire peste gindirea si sfatul injelept.

Din Haos au ie$it tntuneciunea si Noaptea cea adinca.

Geea a nascut mai intii, egal cu ea,

Cerul instelat, ca peste tot sa o acopere

$i sa fie fericrfilor zei vesnic locuinfa sigura;

A nascut apoi munfii cei inalf i, locuinfe placute dumnezeiestelor nimfe,

Care loeuiese in munfi prapastiosi;

Apoi a nascut marea, cu valuri inspumate,

Pontul, cel lip sit de dragoste puternica.

Apoi Geea, impreunindu-se cu Cerul, a nascut Oceanul cel adinc*.'
17

.

Desi Hesiod a spus acestea, totusi n-a aratat de cine a fost facuta lumea.

Daca la inceput era Haos si preexista o materie nefacuta, cine a fost atunci

cel care a transformat-o, a rinduit-o si i-a dat forma ? Oare materia singura

s-a transformat si s-a impodobit ? Ca, dupa Hesiod, Zeus s-a nascut mult mai

tirziu; nu numai in urma materiei, ci si a lumii si a mulfimii oamenilor; si la

fel si Cronos, tatal lui Zeus. Dar, mai bine spus, n-a fost oare un Stapin, Care

a facut lumea — adica Dumnezeu — Cel Care a si impodobit-o ? Mai mult:

Hesiod indruga vrute si nevrute si se contrazice in ceea ce spune. Vorbcste

de pamint, de cer si de mare si vrea ca din acestea sa se fi nascut zeii; spune

apoi ca din zei s-au nascut oameni foarte puternici, inruditi cu zeii, neamul

titanilor, al ciclopilor si mul^imea giganf ilor, a demonilor din Egipt; pe drept

cuvint oameni deserji, de care aminteste Apolonides 1
* , numit si Horapios,

in cartea intitulata „Semenuthi" si in alte car^i istorice ale lui despre religia

egiptenilor §i a impara^ilor lor.

17. Hesiod, Teogonia, 116-133 (laS-B,p. 82,nota 1).

18. Mailer, Fragmenta historicorum graecorum, Paris, 1851, t. IV, p. 309 (la S-B,
p. 82, nota 2).
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VII.

Pentru ce mai este nevoie sa vorbesc de miturile grecesti si de deserta-

ciunea cuprinsa in ele ? Ca Pluton impara^este peste intuneric, ca Poseidon

locuieste in adincul marii si din impreunarea lui cu Melanippa 1 ' s-a nascut

un fiu mincator de oameni, sau despre toate cele ce au scris in tragedii

scriitorii de copiii lui Zeus ? Ca, dupa ei, s-au nascut oameni, nu zei ! Chiar

scriitorii vorbesc de neamul lor. Aristofan20 comicul, in piesa intitulata

„Pasarile", incercind o explicate a facerii lumii, a spus ca la inceput lumea

era inchisa intr-un ou, zicind:

„La inceputui inceputului un ou, cu aripile negre, a nascut"
21

.

Dar si Satyros22 , facind istoricul familiilor din Alexandria, incepe cu

Filopator, care mai avea si numele de Ptolomeu si spune ca Dionisos este

incepatorul familiei lui. De aceea Ptolomeu a dat nastere primei semin^ii.

Satyros spune asa: ,,Din Dionisos si Althea, fiica lui Thestios, s-a nascut

Deianira; din ea si Heracle, fiul lui Zeus, s-a nascut Hillos; din acesta

Cleodemos, din acesta Aristomah, din acesta Temenos, din acesta Ceisos, din

acesta Maron, din acesta Thestios, din acesta Acoos, din acesta Aristomidas,

din acesta Caranos, din acesta Coinos, din acesta Tyrimmas, din acesta

Perdiccas, din acesta Filip, din acesta Aeropos, din acesta Alcetas, din acesta

Amyntas, din acesta Bocros, din acesta Meleagros, din acesta Arsinoe; din

aceasta si Lagos s-a nascut Ptolomeu numit si Soter; din acesta si Berenica,

Ptolomeu Filadelful; din acesta si Arsinoe, Ptolomeu Everghetul; din acesta

si Berenica, fiica lui Magas, imparatul Cirenei, Ptolomeu Filopator" 23
.

Asa se leaga inrudirea imparajilor din Alexandria cu Dionisos. De aceea

si in seminpa dionisiaca sint familii deosebite: familia altheidica, din Althea,

so^ia lui Dionisos, fiica lui Thestios; familia deianiridica, din fiica lui

Dionisos si Althea, so^ia lui Heracle; de aici isi au numele si familiile descen-

dente: familia ariadnidica de la fiica lui Minos, sofia lui Dionisos, copila

iubita de tatal ei, insofita cu Dionisos, care luase chipul unui marinar;

familia thestidica, de la Thestios, tatal Altheii; familia thoantidica, de la

Thoantos, fiul lui Dionisos; familia stafylidica, de la Stafylos, fiul lui Dio-

nisos; familia evenidica, de la Evnoos, fiul lui Dionisos; familia maronidica,

19. Melanippa, fiica lui Eol (zeul vintului) si al Hippei. Iubita de Poseidon, a avut

de la el doi gemeni. Tatal ei, aflind de dragostea ei, i-a scos ochii si a inchis-o intr-o

temni^a. Poseidon i-a redat libertatea si vederea.

20. Aristofan, poet comic grec (445—386 i. Hr.). Au ajuns pina la noi unsprezece

piese de-ale lui.intre care: Norii, Pdsarile, Pacea, Adunarea femeilor, Broaftele, Lysistrata.

21. Aristofan, Pasarile, 696 (la S-B, p. 83, nota 1).

22. Satyros, filozof peripatetician si istoric, a trait in Egipt (181—146 i. Hr.).

A scris: Viafa bdrbafilor iluftri si Despre caractere, din care au ramas fragmente.

23. Muller, Fragm. hist, graec, t. Ill, p. 164-165 (la S-B, p. 83, nota 3).
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de la Maron, fiul Ariadnei si al lui Dionisos. Ace? tia to{i ant fiii lui Dionisos.

Dar au fost si alte nume de familii, care mai sint §i astazi, asa numita familie

heraclidica de la Heracle, familia apolonidica §i familia apolonica de la

Apolon; familia poseidonica, de la Poseidon, familia dionica si familia

diogenica de la Dios24 .
'

VIII.

Dar pentru ce sa mai insir muljimea unor astfel de nume de familii si

de genealogii ? Caci, oricum le-ai lua, se fac de ris to{i scriitorii, poe^ii si

asa zisii filozofi, inca si cei care asculta spusele lor. Ca au scris mai mult

mituri si nerozii despre zeii lor; nu i-au aratat zei, ci oameni;pe uniibejivi,

pe al^ii desfrina^i si ucigasi. Dar si cu privire la facerea lumii nu sint de acord

unii cu aljii; spun nerozii. Unii au spus ca lumea este necreata, asa cum am
aratat mai inainte; iar cei care au spus ca natura este necreata si vesnica se

contrazic in spusele lor cu cei care sus^in ca e creata. Ca tot ce au grait

acestia sint presupuneri si ginduri omenesti, nu adevar. Alfii au spus iarasi

ca exista o providen^a; si cu asta au darimat inva^aturile celorlal^i.

Aratos25 spune:

„Cu Zeus sa incepem ! Niciodata sa nu trecem, barba^i,

Fara a vorbi de el ! Sint pline de Zeus drumurile toate

$i toate pie^ile oamenilor; plina e p marea

§i limanurile. Pretutindeni, to^i nevoie-avem de Zeus,

Ca al lui neam sintem!
26

. Cu blinde^e face oamenilor semn

Cu mina sa cea dreapta si dejteapta popoarele la lucru,

Aducindu-le aminte ca traiesc; le spune cind pamintul

E bun pentru arat si bun pentru cazmale; le spune care-i timpul potrivit

Pentru culesul fructelor si aruncatul tuturor semin^elor" .

Pe cine sa credem: pe Aratos sau pe Sofocle28 , care spune:

„Nu este nici o providen^a clara !

Cei mai bun lucru e sa traiesti la intimplare, cum poate fiecare" .

Homer iarasi este de acord cu el, ca spune:

„Zeus mareste si micsoreaza virtutea in oameni" 3
.

24. Genetivul de la ZeiK.
25. Aratos Solevs, poet si astronom grec (305—240 i. Hr.). In poema sa didactica

intitulata Fenomenele, prezinta cunostin^ele timpului sau despre pamint si corpurile

ceresti; prima edi^ie la Venecia in 1494, ultima la Berlin in 1898.
26. Text citat de sfintul apostol Pavel in cuvintarea din Aeropag, Fapte, 17, 28.

27. Aratos, Phaenom., 1—9 (la S-B, p. 85, nota 4).

28. Sofocle, poet tragic grec (496—406 i. Hr.). Au ramas de la el sapte piese:

Antigona, Electra, Trahinienele, Edip rege, Edip la Colonos, Aiax, Filoctet.

29. Sofocle, Edip rege, 978-979 (la S-B, p. 85, nota 5).

30. Homer, Iliada, XX, 242 (la S-B, p. 86, nota 1).
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Iar Simonides3
'

:

„Nimeni fara Dumnezeu,

N-a fost virtuos ! Nici ora$, nici muritor !

Dumnezeu cunoa?te totul. Fara Dumnezeu nimic nu-i sanatos

in muritori"
32

.

La fel §i Euripide33 :

„Fara Dumnezeu nu e nimic in oameni" 34
.

§i Menandru35
:

„Nimeni de noi nu are grija, decit numai Dumnezeu" 36
.

fj>i iar£$i Euripide:

„De cite ori Dumnezeu vrea sa mintuie pe cineva

li da prilejuri multe pentru mintuire"
37

.

$ilhestios3S :

„Cind Dumnezeu vrea sa te mintuie,

Po^i merge pe mare, stind pe-o rogojina" .

Sint nenumarate textele de acest fel, in care scriitorii se contrazic

intre ei. Astfel Sofocle, care tagaduia in alt loc providen^a, zice:

„De lovitura lui Dumnezeu nu scapa muritorul"
40

.

Unii scriitori au introdus o mul^ime de dumnezei, alpi au vorbit de

monarhia lui Dumnezeu; iara§i, unii au spus ca exista provident a, aljii,

dimpotriva, au tagaduit-o. De aceea Euripide marturise^te, zicind:

31. Simonides din Cheos, eel mai mare poet liric grec (556—467 i. e. n.).

32. Anthotog. Lyr. graecor., edrfia Diehl, t. II, p. 68;fragm. 10 (61) (laS-B,p. 86,

nota 2).

33. Euripide, poet tragic grec (480—406 i. Hr.). Cele mai celebre din operele sale

sint: Alceste, Medeea, Andromaca, Electra, Hecuba, Ifigenia in Aulida, Ifigenia in

Taurida, Bacantele.

34. Euripide, Fragm. 391. Nauck, Tragicorum graecorum fragmenta, Leipzig, 1889,

p. 480 (la S-B, p. 86, nota 3).

35. Menandru, poet comic grec (342—292 i. Hr.). Se spune ca. ascris 108 comedii;

sint cunoscute numai prin fragmente.
36. Menandru, Meineke, Fragmenta comic, graecor., Berlin, 1841, t. IV, p. 276,

(la S-B, p. 86, nota 4).

37. Euripide, Fragm. 1089, Nauck (la S-B, p. 86, nota 5).

38. Thestios, poet grec necunoscut enciclopediilor consultate.

39. Fragmentul este din Euripide, fragm. 397, Nauck (la S-B, p. 86, nota 6).

40. Sofocle, Fragm. #76, Nauck (la S-B, p. 87, nota 1).



TEOFIL AL ANTIOHIEI, TREI CARTI CATRE AUTOLIC 301

„Ne straduim nadajduind sa aflam multe; dar in zadar

Ne ostenim, ca nu $tim nimic"

§i fara voia lor scriitorii marturisesc ca nu cunosc adevarul. Fiind

inspira^i de demoni si ingimfafi de ei, prin ei au spus tot ce au spus. Poe{ii,

de pilda Homer si Hesiod, irspiraji de muze, dupa spusele lor, au grait din

imaginable §i ratacire; nu dintr-un duh curat, ci dintr-un duh in§elator.

Aceasta se vede lamurit de acolo, ca daca cei stapini^i de demoni sint

exorciza^i uneori in numele adevaratului Dumnezeu, aceste duhuri in§ela-

toare marturisesc, cum se intimpla pina azi, ca sint demoni §i ca altadata

lucrau asupra poejilor. Unii poe|i uneori, cind erau cu sufletul treaz, au

vorbit la fel cu profe^ii despre monarhia lui Dumnezeu, despre judecata. §i

despre alte lucruri, pe care le-au spus, ca sa fie marturie Iorusi sj tuturor

oamenilor.

IX.

Dar oamenii lui Dumnezeu, care au fost purtatori de Duh Sfint §i

profefi, fiind inspira^i si in$elep$i{i chiar de Dumnezeu, au ajuns oameni

inva^i de Dumnezeu, oameni cuviosj sj drepp. De aceea au $i fost

invrednici^i de Dumnezeu de a primi aceasta rasplata, de a fi adica organe

ale lui Dumnezeu; au primit de la Dumnezeu infelepciune si, datorita acestei

in^elepciuni, au vorbit despre facerea lumii sj de toate celelalte. Profe^ii au

facut profejii despre ciuma, foamete si razboaie. De-a lungul vremurilor au

fost la evrei nu unul sau doi profe^i, ci mai mul^i, iar la greci au fost sibilele.

To|i profejii au fost de acord sj in armonie unii cu alfii in cele ce au spus, fie

de cele intimplate inainte de ei, fie de cele intimplate in timpul lor, fie de

cele ce se intimpla acum, in vremea noastra. De aceea §i sintem incredinjati

si cu privire la cele viitoare ca se vor implini, asa precum s-au implinit si cele

de mai inainte.

X.

§i mai intii profejii, de acord to{i unii cu al^ii, ne-au invajat ca Dumne-
zeu a facut universul din nefiinfa. Ca n-a existat nimic alaturi de Dumnezeu,
ci El era singur; nu avea nevoie de nimeni §i de nimic; §i, existind inainte de

veci, a voit sa faca pe om, ca sa fie cunoscut de om; pentru om deci a

pregatit Dumnezeu mai dinainte lumea. Ca eel care-i creat are fi trebuin^e,

pe cind eel necreat n-are trebuinfa de nimic. Avind, asadar, Dumnezeu in El

Insusi Cuvintul Lui imanent, L-a nascut impreuna cu Infelepciunea Sa,

41. Euripide, Fragm. 391, Nauck (la S-B, p. 87, nota 2).
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sco^indu-L inainte de crearea universului. Pe Acest Cuvint L-a avut slujitor

pentru cele facute de El si prin El a facut toate42 . Cuvintul se numeste

Inceput, pentru ca El incepe si stapineste toate cele create prin El. Acesta,

deci, fiind Duh al lui Dumnezeu si Inceput si In^elepciune si Putere a Celui

preainalt, S-a pogorit in profeji si prin ei vorbea despre facerea lumii si

despre toate celelalte. Ca profe^ii nu existau cind s-a facut lumea, ci era

In^elepciunea lui Dumnezeu, Care este in Dumnezeu si Cuvintul eel sfint al

Lui, Care este totdeauna impreuna cu El. De aceea si profetul Solomon
graieste asa: „Cind a gdtit cerurile, eram impreuna cu El si cind fdcea tari

temeliile pamintului, eram la El intocmind"* 3
. Moisi, care a trait cu mul^i

ani inainte de Solomon, dar mai bine spus, Cuvintul lui Dumnezeu, spune

prin Moisi, ca printr-un organ al Sau: „La inceput a facut Dumnezeu cerul si

pdmintul"** . Moisi a vorbit mai intii de „inceput" si de „facere" si in urma
a vorbit de „Dumnezeu", pentru ca nu trebuie sa pronun^am numele lui

Dumnezeu de prisos si in zadar. In^elepciunea lui Dumnezeu stia mai dinain-

te ca unii aveau sa palavrageasca si sa nascoceasca o mul^ime de dumnezei

inexisten^i. Asadar, pentru ca Dumnezeu sa se faca cunoscut prin lucrurile

Sale, si pentru ca a facut cu Cuvintul Lui cerul si pamintul si cele din ele,

Moisi a zis: „La inceput a facut Dumnezeu cerul §i pamintul". Iar dupa ce

ne-a spus de facerea lor, ne lamureste: „Pamintul era nevazut fi netocmit ft

intuneric era deasupra adincului $i Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra

apei"* 5
. Acestea ne inva^a chiar de la inceput dumnezeiasca Scriptura; ne

inva^a in ce chip a fost creata materia; ne inva^a ca a fost creata de

Dumnezeu si ca din aceasta materie Dumnezeu a facut si a creat lumea.

XI.

Lumina este inceput al crea^iei, pentru ca lumina ne arata cele ce au

fost impodobite. De aceea Moisi zice:

„§i a zis Dumnezeu: Sa se faca lumina ! Si s-a facut lumina. Si a

vazut Dumnezeu ca lumina este bund"* 6
; adica este buna pentru om.

„Si a desparfit Dumnezeu lumina de intuneric. Si a numit Dumnezeu
lumina zi si intunericul l-a numit noapte. Si a fost seara si a fost dimineafa,

ziua intiia. Si a zis Dumnezeu: „Sd fie tdrie in mijlocul apei, ca sa desparta

apa de apd !" Si s-a facut a?a. Si a facut Dumnezeu tdria si a desparfit

apa care era sub tdrie de apa care era deasupra tdriei. Si a numit Dumnezeu

42. In. 1,3.
43.Pilde, 8, 27, 29, 30.

44. Fac, 1, 1.

45. Fac, 1,2.
46. Fac, 1,3-4.
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tdria cer. §i a vazut Dumnezeu cd este bine. §i a fost seard fi a fost

dimineafd, ziua a doua. §i a zis Dumnezeu: „Sd se adune apa cea de sub cer

intr-o adunare si sd se arate uscatul". $i s-a fdcut asa. §i s-a adunat apa in

adundrile ei si s-a ardtat uscatul. §i a numit Dumnezeu uscatul pdmint si

adundrile apelor le-a numit mdri. §i a vazut Dumnezeu cd este bine. §i a zis

Dumnezeu: „Sd rdsard pdmintul iarbd verde, care sd semene sdminfd dupd

fel si dupd asemdnare si pom roditor, care sd facd rod, a cdrui sdminfd sd

fie inel spre asemdnare". §i s-a fdcut asa. §i a dat din sine pdmintul iarbd

verde, care sd semene sdminfd dupd fel si pom roditor, care sd facd rod,

a cdrui sdminfd sd fie in el dupd fel pe pdmint. §i a vazut Dumnezeu
cd este bine. §i a fost seard si a fost dimineafd, ziua a treia. §i a zis

Dumnezeu: „Sa se facd lumindtori in tdria cerului, ca sd lumineze pe

pdmint si sd despartd ziua de noapte si sd fie spre semne fi vremi, spre zile

si ani fi sd fie spre luminare intru tdria cerului, ca sd lumineze pe pdmint".

§i s-a fdcut asa. §i a fdcut Dumnezeu cei doi lumindtori mari: lumindtorul

eel mare spre stdpinirea zilei si lumindtorul eel mat mic spre stdpinirea

nopfii si stelele. §i le-a pus Dumnezeu in tdria cerului, ca sd lumineze pe

pdmint si sd stdpineascd peste zi si peste noapte si sd despartd lumina de

intuneric. §i a vazut Dumnezeu cd este bine. $Y a fost seard si a fost

dimineafd, ziua a patra. §i a zis Dumnezeu: „Sd scoatd apele tiritoare cu

suflete vii sipdsdri zburdtoare pe pdmint sub tdria cerului". §i s-a fdcut asa.

§i a fdcut Dumnezeu chifii cei mari si tot sufletul vietdfilor, care se tirdsc,

pe care le-au scos apele dupd felul lor si toatd pasdrea zburdtoare dupd fel.

§i a vazut Dumnezeu cd sint bune. §i le-a binecuvintat zicind: „Crestefi si

vd inmulfifi si umplefi apele mdrii; si pdsdrile sd se inmulfeascd pe pdmint".

§i a fost seard si a fost dimineafd, ziua a cincea. §i a zis Dumnezeu: „Sd
scoatd pdmintul suflet viu dupd fel, animale cu patru picioare si tiritoare si

fiare pe pdmint dupd fel". §i s-a fdcut asa. $i a fdcut Dumnezeu fiarele

pdmintului dupd fel si dobitoacele dupd fel si toate tiritoarele pdmintului.

§i a vazut Dumnezeu cd este bine. §i a zis Dumnezeu:„Sd facem pe om
dupd chipul nostru si dupd asemdnare si sd stdpineascd pestii mdrii si

pdsdrile cerului si dobitoacele si tot pdmintul si toate tiritoarele care se

tirdsc pe pdmint". §i a fdcut Dumnezeu pe om, dupd chipul lui Dumnezeu
l-a fdcut pe el; bdrbat sifemeie i-a fdcut pe ei. §i i-a binecuvintat Dumnezeu
pe ei, zicind: „Crestefi si vd inmulfifi si umplefi pdmintul si stdpinifi-l pe
el; si stdpinifi pestii mdrii si pdsdrile cerului si toate dobitoacele si tot

pdmintul si toate tiritoarele, care se tirdsc pe pdmint". §i a zis Dumnezeu:

„Iatd, v-am dat voud toatd iarba ce face sdminfd de semdnat, care este

deasupra intregului pdmint fi tot pomul, care are in el rod cu sdminfd de

semdnat, ca sd vd fie voud spre mincare; iar tuturor fiarelor de pe pdmint
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fi tuturor pasarilor cerului fi oricdrei tiritoare, care se tirdfte pe pdmint fi

are in ea suflare de viafd, sd le fie spre mincare toatd iarba verde". Si s-a

fdcut dfa. Si a vdzut Dumnezeu toate cite a fdcut; ft iatd bune foarte.

Si a fost seard ft a fost dimineapd, ziua a fasea. Si s-au sfirfit de fdcut

cerul fi pdmintul fi toatd podoaba lor. Si a sfirfit Dumnezeu in ziua a fasea

lucrurile Lui, pe care le-a fdcut; fi S-a odihnit m ziua a faptea de toate lucru-

rile Lui, pe care le-a fdcut. Si a binecuvintat Dumnezeu ziua a faptea fi a

sfinfit-o, cd in ea S-a odihnit de toate lucrurile Lui, pe care a inceput

Dumnezeu sd le facd"* 7
.

XII.

Nici un om nu poate spune dupa vrednicie istoria si intreaga rinduiala

a celor sase zile ale crea^iei lumii, nici daca. ar avea mii de guri si mii de

limbi; dar nici daca ar trai cineva mii de ani, viejuind in via^a de aid, nici asa

nu va fi in stare sa spuna ceva vrednic cu privire la create, din pricina

covirsitoarei marerii si a bogapei in^elepciunii lui Dumnezeu aratate in

aceste sase zile ale crea^iei de care am scris mai inainte. Mul^i dintre scriitori

au imitat istoria crea^iei fi au voit sa vorbeasca pe larg, luind temeiuri din

ea, fie despre zidirea lumii, fie despre natura omului; dar in spusele lor nu se

gaseste nici o mica scinteie vrednica de adevar. Cuvintele filozofilor, scriito-

rilor si poeplor par a fi vrednice de credin^a, pentru ca sint spuse fpimos;

dar cuvintul lor este searbad si gol, pentru ca palavrageala lor e mare si nu

gasesti in ea pic de adevar. Iar daca se pare ca a fost rostit de ei vreun

adevar, apoi adevarul acesta este amestecat cu ratacirea. Dupa cum otrava

amestecata cu miere sau cu vin sau cu altceva face vatamatoare si nefolosi-

toare materia cu care s-a amestecat, tot asa si vorbaria lor este stradanie

zadarnica si mai degraba vatamare pentru cei care ii dau crezare. De pilda,

ziua a saptea, de care vorbesc to{i oamenii, dar cei mai mulfi nu-i cunosc

sensul; evreii o numesc „sabbaton" si se traduce in greceste prin „fapte";

tot neamul omenesc o numeste asa, dar nimeni nu stie pricina pentru care

poarta acest nume. Apoi e desarta, fara valoare si straina oricarui adevar

spusa lui Hesiod poetul ca dn Haos s-au nascut Erebos, Geea si Eros, adica

intunericul, pamintul si dragostea, care domnesc peste oameni si peste

dumnezeii lui. Ca Dumnezeu nu trebuie sa fie invins de placere, odata ce

oamenii cuminri se ab^in de la orice placere rusinoasa si de la orice pofta

rea.

47. Fac, 1,4-2,3.
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XIII.

Dar si spusele lui Hesiod ca facerea lumii a inceput cu facerea celor de

jos de pe pamint sint iarasi un gind omenesc, smerit si foarte slab fa{a de

creatia savirsita. de Dumnezeu. Da, omul incepe sa cladeasca, pornind de

jos, de la pamint si in chip firesc nu poate face acoperisul daca nu-i pune

temelia. Puterea lui Dumnezeu, insa, se arata in aceea ca mai intii a facut

din nimic cele ce sint si ca le-a facut cum a voit. „Cd cele cu neputinfa la

oameni sint cu putinfd la Dumnezeu" 49
. De aceea si profetul a vorbit mai

intii de facerea cerului, care este ca un acoperis, zicind: „La inceput a facut

Dumnezeu cerul"* 9
, adica cerul a fost facut „prin Inceput" 50

, precum am
aratat mai inainte; in urma vorbeste de „pamint" ca de o pardoseala si

temelie, apoi de „adinc " adica de mul^imea apelor, si de „mtuneric", pentru

ca cerul creat de Dumnezeu sa acopere, ca un acoperi§, apele impreuna cu

pamintul. Profetul vorbeste apoi de Duhul care se purta deasupra apei, pe

care 1-a dat Dumnezeu spre a da viaja creafiei, precum este pentru om
sufletul; a amestecat ceea ce e fin cu ceea ce e fin — ca Duhul este fin si apa

este fina — pentru ca Duhul sa hraneasca apa, iar apa impreuna cu Duhul

patrunzind pretutindeni, sa hraneasca creafia. Duhul eel unul, care finea

bcul luminii, era intre apa si cer, ca, intr-un oarecare chip, intunericul sa

nu aiba vreo partasie cu cerul, care este mai aproape de Dumnezeu, inainte

de a spune Dumnezeu: „Sa se faca lumina !" Si Asadar cerul, fiind ca o

bolta, finea materia, care era asemenea unui bulgare. Ca a spus despre cer un

alt profet cu numele Isaia, zicind: „Acest Dumnezeu a facut cerul ca o bolta

si l-a intins ca un coft de locuit" 52
. Deci porunca lui Dumnezeu, adica

Cuvintul Lui, luminind ca o faclie intr-o camera inchisa, a luminat pamintul

de sub cer, independent de facerea lumii. „i£j a numit Dumnezeu lumina zi,

iar intunericul, noapte" 53
; pentru ca omul n-ar fi stiut sa numeasca lumina

zi sau intunericul noapte, dar nici pe celelalte lucruri din lume, daca n-ar fi

primit numele lor de la Dumnezeu, Cel ce le-a facut. In primele cuvinte ale

Istoriei
54

si ale facerii lumii, Sfinta Scriptura n-a vorbit despre taria

aceasta5 s
, ci de alt cer, nevazut de noi, dupa care este cerul acesta vazut de

noi, numit tarie, pentru ca opreste deasupra lui jumatatea de apa, ca sa dea

omenirii ploi, furtuni si roua., iar jumatatea cealalta de apa a fost lasata

48. Lc, 18, 27.
49. Fac, 1,1.
50. Adica: „prin Cuvint".
51. Fac, 1,3.
52. Is., 40, 22.
53. Fac, 1,5.
54. Adica: ale Carfii Facerii.

55. Adica: despre cerul, pe care-1 vedem noi.
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pe pamint in riuri, izvoare si mari. §i pentru ca apa acoperea pamintul si

mai ales locurile adinci, Dumnezeu, prin Cuvintul Lui, a facut ca apa sa se

adune intr-o singura adunare si sa se arate uscatul, care mai inainte era

nevazut. Pamintul a ajuns vazut, dar era inca netocmit56 ; mai pe urma 1-a

intocmit Dumnezeu §i 1-a impodobit cu tot felul de ierburi, seminje si

plante 5 7
.

XIV.

Uita-te, deci, la muljimea si la variata si felurita lor frumuse^e si la

aceea ca prin ele se arata invierea, spre dovedirea viitoarei invieri a tuturor

oamenilor. Cine nu se va mira cind vede ca dintr-un simbure de smochina

se face un smochin sau ca din celelalte semin^e foarte mici cresc pomi foarte

mari ? Putem spune ca lumea este pentru noi o imagine a marii5 *
. Dupa cum

marea ar seca din pricina apei ei sarate, daca n-ar fi hranita prin varsarea in

ea a riurilor si izvoarelor, tot asa si lumea ar fi pierit din pricina rauta^ii si

pacatului inmul^it in ea, daca n-ar fi avut legea lui Dumnezeu si profe^ii,

care revarsa si izvorasc bunatatea, dulcea^a, indurarea, dreptatea si inva^a-

tura sfintelor porunci ale lui Dumnezeu. §i dupa cum in mare sint insule

locuite, cu apa buna de baut, cu pomi roditori, care au {armuri de care te

poji apropia si porturi, in care isi pot gasi refugiul cei prinsi pe mare de

furtuni, tot asa a dat Dumnezeu in lumea invalurata si inviforata de pacate,

adunari, adica sfintele biserici, in care sint, ca in insule, porturi primitoare,

adica invajaturile adevarului, spre care alearga cei care vor sa se mintuie, cei

care s-au indragostit de adevar si vor sa scape de urgia si judecata lui

Dumnezeu. $i dupa cum in mare sint si alte insule, stincoase, fara de apa,

neroditoare, salbatice si nelocuite, spre vatamarea corabierilor si a celor

prinsi de furtuna, de care se sfarima corabiile si pier cei care coboara in

ele, tot asa sint in lume invajaturi ratacite, adica erezii, care pierd pe cei

ce se apropie de ele. fnvajaturile acelea nu sint conduse de Cuvintul adevaru-

lui. §i precum pira^ii, dupa ce au umplut corabiile cu calatori, sfarima

corabiile in locurile de care am vorbit, ca sa le nlmiceasca, tot asa se

intimpla si cu cei rataci^i de la adevar; pier din pricina ratacirii.

XV.

In ziua a patra au fost creaji „luminatorii" s9
. Pentru ca Dumnezeu

cunoaste totul de mai inainte, stia de palavrageala deser^ilor filozofi; stia

56. Fac, 1,2.
57. Fac, 1,11-12.
58. Textual: intra asemanarea marii, cf. Rom., 8, 3; Fil., 2, 7.

59. Fac, 1, 14.
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ca acestia, ca sa indeparteze pe Dumnezeu, aveau sa spuha ca pamintul

rodeste datorita acestor luminatori; deci, ca sa se arate adevarul, a creat

plantele si semin^ele inainte de crearea luminatorilor; ca. cele create mai

tirziu nu pot face pe cele ce existau mai inainte. Cei doi luminatori sint apoi

dovada si imagine a unei mari taine. Soarele este preinchipuire a lui Dumne-

zeu, luna, preinchipuire a omului. Dupa cum soarele se deosebeste mult de

luna si in putere si in slava, tot asa Dumnezeu se deosebeste mult de om.

§i dupa cum soarele ramine totdeauna intreg, fara sa se micsoreze, tot asa

si Dumnezeu ramine totdeauna desavirsit, plin fiind de toata puterea,

priceperea, injelepciunea, nemurirea, plin de toate bunata^ile; luna insa,

in fiecare luna se micspreaza si ca sa spunem asa, moare, ca si omul, apoi

renaste si creste, spre dovedirea invierii viitoare. De asemenea cele trei

zile inainte de crearea luminatorilor sint preinchipuiri ale Treimii: a lui

Dumnezeu, a Cuvintului Lui si a tn^elepciunii Lui. In al patrulea loc60

este omul, care are nevoie de lumina; ca sa fie astfel:Dumnezeu, Cuvint,

In^elepciune, om. lata pentru ce luminatorii au fost crea^i in a patra zi.

Pozi^ia stelelor reprezinta rinduiala si ordinea drepfilor, a cuviosilor si a

celor care pazesc legea si poruncile lui Dumnezeu. Stelele mari si straluci-

toare sint o imagine a profefilor; de aceea ramin pe drumul lor si nu se muta

din loc in loc; alte stele, care au alta ordine de stralucire, sint preinchipuiri

ale poporului drepjilor; iar alte stele, care-si schimba pozitia si fug din

loc in loc, care se numesc si planete61 , sint preinchipuiri ale oamenilor

care se departeaza de Dumnezeu, care parasesc legea si poruncile Lui.

XVI.

In a cincea zi au fost create vie^uitoarele din ape; prin ele si in ele se

arata in^elepciunea cea de multe feluri a lui Dumnezeu6 2
. Cine ar putea

enumera multimea lor si marea varietate a soiurilor lor ? Mai mult: vie^ui-

toarele create in apa au fost binecuvintate de Dumnezeu, ca sa fie si aceasta

o dovada ca oamenii au sa primeasca pocain|a si iertare de pacate prin apa

si prin baia nasterii din nou63 , adica to^i cei care se apropie de adevar, care

se nasc din nou si primesc binecuvintare de la Dumnezeu. Chi^ii si pasarile

carnivore, insa, sint o imagine a oamenilor lacomi si a calcatorilor de lege.

Vietuitoarele din apa si pasarile au una si aceeasi fire; dar unele si-au

pastrat firea lor si nu fac rau celor mai slabe decit ele; pastreaza legea lui

60. Am urmat lectura propusa de Maran: reTaprco 5e t6tt(^), in loc de: TerapTig
5e Tiwqj din edi^ia lui Otto (la Otto, op. cit., p. 102, nota"il).

61. Iuda, 13.

62. Ef., 3, 10.

63. Tit, 3, 5.
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Dumnezeu si se hranesc cu seminfele pamintului; altele, insa, calca legea

lui Dumnezeu, sint carnivore si fac rau celor mai slabe decit ele; tot asa si

drepjii, care pazesc legea lui Dumnezeu, nu maninca pe nimeni si nu fac

rau nimanui, pentru ca traiesc cuvios si drept; iar rapitorii, ucigasii si necre-

dinciosii se aseamana cu chi^ii, cu fiarele si cu pasarile carnivore, ca, asa

zicind, maninca pe cei mai slabi decit ei. Da, neamul vie^uitoarelor din apa

si al tiritoarelor, desi a avut parte de binecuvintarea lui Dumnezeu, binecu-

vintarea nu le-a folosit la nimic.

XVII.

In a cincea zi, Dumnezeu a facut animalele cu patru picioare si fiarele

si tiritoarele cele de pe pamint, dar nu le-a mai binecuvintat, pentru ca

pastra binecuvintarea pentru omul pe care avea sa-1 faca in ziua a sasea.

In acelasi timp, animalele cu patru picioare si fiarele sint preinchipuire a

unor oameni care nucunosc si nu cred in Dumnezeu, a acelora care cugeta

cele pamintesti64 si nu se pocaiesc. Ca oamenii, care se intorc de la nele-

giuirile lor si traiesc cu dreptate, ca pasarile se inalja cu sufletul, cugetind

cele de sus6s si bineplacind voin^ei lui Dumnezeu; dar cei care nu cunosc pe

Dumnezeu si sint necredinciosi se aseamana cu pasarile care au aripi, dar

nu pot sa zboare si nici nu pot alerga spre cele inalte ale Dumnezeirii; siunii

ca acestia se numesc oameni, dar gindesc cele de jos si cele pamintesti,

pentru ca sint ingreuia^i de pacatele lor. Animalele care se numesc fiare

salbatice isi au numele de la cuvintul a se sdlbdtici; la inceput n-au fost

create rele sau otravitoare — ca raul nu-i o create a lui Dumnezeu — ci toate

cele create de Dumnezeu au fost bune si bune foarte
66

, dar pacatul savirsit

de om le-a facut rele si pe ele; cind omul a calcat porunca lui Dumnezeu,

au calcat-o si ele. Intocmai ca un stapin al casei: daca el face binele,

neaparat si slugile vor face fapte bune; dar daca stapinul pacatuieste,

pacatuiesc impreuna cu el si robii; la fel s-au petrecut lucrurile si cu cele

care erau in jurul omului; cind a pacatuit stapinul, au pacatuit si roabele.

Cind, insa, omul va alerga iarasi sa le faca pe cele ale firii si nu va mai

pacatui, atunci si fiarele isi vor redobindi blinde^ea de la inceput.

XVIII.

Cit priveste facerea omului, omeneste este cu neputin|a de tilcuit; de

altfel, dumnezeiasca Scriptura a vorbit pe scurt de ea. In cuvintele pe care

le-a spus Dumnezeu: „Sd facem pe om dupd chipul si asemdnarea

64. Fil., 3, 19.

65. Col., 3, 2.

66. Fac, 1,31.
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noastrd" 61
, dumnezeiasca Scriptura a aratat mai intii vrednicia omului.

Pe toate le-a facut Dumnezeu cu Cuvintul, ca pe toate le-a socotit secundare;

numai facerea omului, opera ve§nica, o socote§te vrednica de miinile Lui.

Mai mult: Dumnezeu gaseste ca pentru facerea omului arenevoie de ajutor,

ca spune: „Sd facem pe om dupa chip fi asemdnare" 6 *
. N-a spus altcuiva:

„Sd facem" decit Cuvintului Lui si In{elepciunii Lui. L-a facut pe om §i

1-a binecuvintat sa se inmul^easca si sa umple pamintul; a supus lui

pamintul, ca sa-i fie toate cele de pe pamint sub mini si roabe; de la inceput

i-a poruncit sa se hraneasca din roadele pamintului, ale seminfelor, ale

ierburilor, ale pomilor. In acelasi timp a poruncit ca sj animalele sa fie

tovarase omului la acelasi fel de hrana, sa manince si ele din seminjele

tuturor celor de pe pamint.

XIX.

Astfel, dupa ce Dumnezeu a terminat de creat in ziua a sasea cerul si

pamintul sj marea si toate cele din ele, in ziua a fapteaS-a odihnit de toate

lucrurile Lui, pe care le-a facut69 . Apoi dumnezeiasca Scriptura rezuma cele

spuse a§a: „Aceasta este Cartea facerii cerului fi a pamintului, cind fi in

ce zi a facut Dumnezeu cerul ?i pamintul ?i toatd verdeafa cimpului, inainte

de a fi,?i toatd iarba farinii inainte de a rdsdri; ca nu a plouat Dumnezeu pe
pamint ft om nu era ca sa lucreze pamintul" 10

. Prin aceste cuvinte dumne-
zeiasca Scriptura arata ca in acel timp tot pamintul era udat de izvor

dumnezeiesc sj nu avea nevoie sa fie lucrat de om; pamintul, dupa porunca

lui Dumnezeu, producea totul de la sine, ca sa nu se osteneasca omul cu

lucrarea lui. Dar Scriptura, ca sa arate §i facerea omului — pentru a nu parea

pentru oameni o problema nedezlegata spusele lui Dumnezeu: „Sd facem pe

om" si nu fusese inca aratata facerea lui — , ne inva^a zicind: „Izvor iefea

din pamint fi addpa toatd fapa pamintului fi a facut Dumnezeu pe om cu

farina din pamint fi a suflat in fafa lui suflare de viafd fi s-a facut omul cu

suflet viu" 71
. Pe temeiul acestor cuvinte cei mai mulfi numesc nemuritor

sufletul. Dupa ce a facut pe om, Dumnezeu i-a ales un tinut in locurile din

rasarit, deosebit prin lumina sa, clar prin vazduhul lui stralucitor, cu plante

foarte frumoase; in acel {imit l-a pus pe om.

XX.
§i cuvintele istoriei din Sfinta Scriptura sint asa:.„£i a sddit Dumnezeu

raiul in Eden spre rasarit fi l-a pus acolo pe omulpe care l-a facut. §i a facut

67. Fac, 1, 26.

68. Fac, 1, 26.
69. Fac, 2, 3.

70. Fac, 2, 4-5.
71. Fac. 2,6-7.
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Dumnezeu sd rdsard din pdmint tot pomul, frumos la vedere si bun la

mincare; si pomul viefii in mijlocul raiului si pomul cunostinfei binelui si

rdului. §i riu iesea din Eden ca sd ude raiul; de acolo se imparte in patru

riuri. Numele unuia este Fison; acesta inconjoard tot pdmintul Evilat; acolo

este aur; si aurul pdmintului aceluia este bun; acolo este rubinul si piatra

verde. Numele celui de al doilea riu este Gheon; acesta inconjoard tot

pdmintul Etiopiei. Riul al treilea este Tigru; acesta curge prin fafa Asiriei.

Riul al patrulea este Eufratul. $i a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care

l-a fdcut si l-a pus in rai ca sd-l lucreze si sd-l pdzeascd. §i a poruncit

Dumnezeu lui Adam, zicind: „Din tot pomul din rai sd mdninci; dar din

pomul cunostinfei binelui si rdului sd nu mincafi; cd in ziua in care vefi

minca din el, cu moarte vefi muri". §i a zis Domnul Dumnezeu: „Nu este

bine sd fie omul singur; sd-i facem lui ajutor asemenea lui". §i a fdcut

Dumnezeu incd din pdmint toate fiarele cimpulut si toate pdsdrile cerului si

le-a adus lui Adam. §i pe care, suflet viu, l-a numit Adam, acesta este numele

lui. §i a dat Adam nume tuturor dobitoacelor si tuturor pdsdrilor cerului si

tuturor fiarelor cimpului. Dar lui Adam nu i s-a gdsit ajutor asemenea lui. §i

a adus Dumnezeu somn peste Adam; si aadormit. §i a luat una din codstele

lui si a plinit cu carne locul ei. §i coasta pe care a luat-o de la Adam a

fdcut-o Dumnezeu femeie si a adus-o lui Adam. §i a zis Adam: „Iatd acum

os din oasele mele si trup din trupul meu; aceasta se va numi femeie, cd din

bdrbatul ei s-a luat ea. Pentru aceea va Idsa omulpe tatdl sdu si pe mama sa

si se va lipi de femeia sa si vor fi amindoi un trup". §i erau amindoi goi, si

Adam si femeia lui, fi nu se rusinau.

!

XXI.

Iar sarpele era mai infelept decit toate fiarele cele de pe pdmint, pe care

le-a fdcut Domnul Dumnezeu. §i a zis sarpele cdtre femeie: „Ce este cd a

spus Dumnezeu: „Sd nu mincafi din tot pomul raiului ?" §i a zis femeia

cdtre sarpe: „Din tot pomul raiului mincdm; dar din rodul pomului, care

este in mijlocul raiului, a spus Dumnezeu: „Sd nu mincafi din el si nici sd vd

atingefi de el, ca sd nu murifi". §i a zis sarpele cdtre femeie: „Nu vefi muri!

Cd stia Dumnezeu, cd in ziua in care vefi minca din el vi se vor deschide

ochii vostri si vefi fi ca niste dumnezei, cunoscind binele si rdul". §i a vdzut

femeia cd bun este pomul la mincare, pldcut ochilor la vedere si cd frumos
este a cunoaste. §i luind din rodul lui, a mincat; si i-a dat si bdrbatului ei

si au mincat. §i celor doi li s-au deschis ochii si au cunoscut cd erau goi;

si au cusut frunze de smochin si si-au fdcut acoperdminte. §i au auzit

glasul Domnului-Dumnezeu, umblind prin rai, spre seard, si s-au ascuns

Adam si femeia lui de la fafa lui Dumnezeu intre pumii raiului. §i Domnul
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1

Dumnezeu a chemat pe Adam si i-a zis: „Unde esti ?" si I-a zis Lui: „Glasul

tau l-am auzit in rai; m-am ternut cd sint gol si m-am ascuns". §i i-a zis

Dumnezeu lui: „Cine ti-a spus cd esti gol, decit numai de la pomul din care

ti-am poruncit ca numai din acesta sd nu mdninci ? Din el aimincat ?" §i a

zis Adam: „Femeia, pe care mi-ai dat-o, aceasta mi-a dat din pom si am
mincat". §i a zis Dumnezeu femeii: „Pentru ce ai fdcut aceasta ?" §i a zis

femeia: „$arpele rn-a inselat si am mincat". §i a zis Domnul Dumnezeu
cdtre sarpe: „Pentru cd ai fdcut aceasta, blestemat sd fii tu dintre toate

fiarele cele de pe pdmint; pe pieptul si pe pintecele tau te vei tiri si pdmint

vei minca in toate zilele viefii tale. Dusmdnie voipune intre tine sifemeie si

intre sdminta ta si sdminfa ei. Omul va pindi capul tau, iar tu vei pindi

cdlciiul lui". Iar femeii i-a spus: „Inmultind voi inmulfi necazurile tale si

suspinul tau; in dureri vei naste fit si cdtre bdrbatul tau intoarcerea ta si el

te va stdpini". Iar luiAdam i-a zis: „Pentru cd ai ascultat de glasul femeii tale

si ai mincat din pomul din care pi-am poruncit ca numai din acela sd nu

mdninci, dar ai mincat din el, blestemat sd fie pdmintul in lucrurile tale;

intru necaz vei minca pe pdmint in toate zilele viepii tale; spini siciuliniifi

va rdsdri si vei minca iarba cimpului tau. Intru sudoarea fefei tale vei minca

piinea ta pind te vei intoarce in pdmintul din care ai fost luat; cd

pdmint esti si in pdmint te vei intoarce" 12
. A§a sint cuvintele Sfintei

Scripturi cu privire la istoria omului $i a raiului.

*

XXII.

Dar ma vei intreha:

— Ai spus ca Dumnezeu nu poate fi cuprins de vreun loc si cum imi

spui acum ca Dumnezeu umbla prin rai ?
73

.

— Asculta ce-^i spun ! Dumnezeul si Tatal universului este necuprins

si nu se gaseste intr-un singur loc, „cd nu este loc al odihnei Lui" 1 *
. Dar

Cuvintul Lui, prin Care le-a facut pe toate, fiind puterea si in^elepciunea

Lui, luind chipul Tatalui si Domnului universului, El mergea prin rai, in

chipul lui Dumnezeu, sj vorbea cu Adam. Ca insa§i dumnezeiasca Scriptura

ne invaja ca Adam a zis ca a auzit glasul
75

. Iar glasul, ce este altceva decit

Cuvintul lui Dumnezeu, Care este si Fiu al Lui ? Este Fiu, nu in sensul in

care poe^ii $i scriitorii de basme spun ca fiii zeilor s-au nascut din

impreunari, ci precum spune adevarul ca totdeauna Cuvintul este imanent in

inima lui Dumnezeu. Inainte de crearea lumii Tl avea sfetnic, era mintea si

72. Fac, 2,8-3,19.
73. Fac, 3, 8.

74.1s., 66, l;Fapte, 7,49.
75. Fac, 3,10.
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priceperea Lui. Iar cind Dumnczeu a voit sa le faca pe toate cite S-a sfatuit

sa faca, a nascut Cuvintul Acesta rostit, primul nascut al intregii creapi, fara

ca Dumnezeu sa Se lipseasca de Cuvint, ci nascind Cuvintul, vorbea totdea-

una cu Cuvintul Lui. Asa ne invafa dumnezeiestile Scripturi si purtatorii de

Duh, dintre care loan zice: „La inceput era Cuvintul si Cuvintul era la

Dumnezeu" 16
, aratind ca la inceput era singur Dumnezeu si in El era

Cuvintul. Apoi zice: „$i Dumnezeu era Cuvintul; toate prin El s-au facut

si fara de El nimic nu s-a facut" 11
. Asadar Cuvintul este Dumnezeu si

nascut din Dumnezeu; Tatal universului, cind vrea, II trimite in vreun loc

oarecare; si, trimis de Tatal, se duce acolo; este auzit, este vazut si se gaseste

in acel loc.

XXIII.

Dumnezeu a facut pe om in ziua a sasea, dar a facut cunoscuta facerea

Mi dupa ziua a saptea, cind a facut si raiul, pentru ca omul sa locuiasca

intr-un loc mai bun si intr-un {inut deosebit.

Chiar cele ce se petrec astazi arata ca cele spuse in Scriptura sint adeva-

rate. Nu se injelege oare de la sine ca durerea, pe care o sufar femeile la

nastere si pe care o uita dupa nastere78 , este pentru a se implini cuvintul

lui Dumnezeu pentru cresterea si inmul^irea neamului omenesc ? Oare

blestemarea sarpelui — ca este urit, ca sq tiriie pe pamint si maninca pamirit—

nu este o dovada a celor ce ni s-au spus mai mainte ?

XXIV

Asadar „a facut Dumnezeu sa rasara inca din pamint tot pomul fru-

mos la vedere si bun la mincare" 19
. La inceput, in ziua a treia, a fost facuta

vegeta^ia: plantele, semin^ele si ierburile; vegeta^ia din rai, insa, a fost

facuta cu infa^isare si frumuse^e deosebita, pentru ca, dupa cum spune

Scriptura, in rai au fost si plante plantate de Dumnezeu. Toate celelalte

plante din rai erau la fel cu cele din intreaga lume ; dar cei doi pomi, pomul

viefii si pomul cunostin^ei, nu erau in alt pamint decit numai in rai.

Raiul era pamint si sadit pe pamint. Ca spune Scriptura: „§i a sadit

Dumnezeu raiul in Eden spre rdsdrit si l-a pus acolo pe om; si a facut

Dumnezeu sa rasara inca din pamint tot pomul, frumos la vedere si bun la

mincare" 90
. Cind Scriptura spune: „din pamint" si „spre rasdrit", ne inva{a

lamurit ca raiul era sub cerul acesta al nostru, sub care se afla rasaritul si

76. In., l, l.

77. In., 1,1,3.
78. In., 16,21.
79. Fac, 2, 9.

80. Fac, 2, 8-9.
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pamintul. CuvintuI „Eden" este un cuvint ebraic si inseamna „desfdtare".

Scriptura a insemnat apoi ca din Eden iesea un riu ca sa ude raiul si ca de

acolo se impar^ea in patru riuri
81

; din care doua, numite Fison si Gheon,

adapa parole rasaritene, mai cu seama Gheon, care inconjoara tot pamintul

Etiopiei, despre care se spune ca se arata in Egipt82 cu numele de Nil;

celelalte doua riuri sint bine cunoscute de noi, riurile numite Tigru si Eufrat;

ele sint vecine cu regiunile noastre. Cind, dupa cum am spus mai inainte,

1-a pus Dumnezeu pe om in rai ca sa-1 lucreze si sa-1 pazeasca, i-a poruncit

sa manince din toate roadele, adica si din pomul viepi, dar i-a poruncit ca

numai din pomul cunostin^ei sa nu guste83 . Dumnezeu 1-a luat deci pe om
din pamintul din care 1-a facut si 1-a mutatin rai,dindu-i prilej de propasire;

sa creasca, sa ajunga desavirsit, ba inca sa ajunga si Dumnezeu, ca sa se urce

si in cer, dobindind vesnicia. Omul a fost facut la mijloc: nici cu totul

muritor, nici desavirsit nemuritor; in el erau cu putin^a amindoua; tot asa

si raiul, in ce priveste frumuse^ea, era la mijloc, intre lume si cer. Iar cind

Scriptura a spus: „sa-l lucreze"** , n-a aratat altceva decit pazirea poruncii

lui Dumnezeu, ca sa nu piara din pricina neascultarii, dupa cum a si pierit,

din pricina pacatului.

XXV.
Cit priveste pomul cunostin^ei, era bun si pomul si era bun si rodul lui.

Ca nu-i asa, precum socot unii, ca pomul acesta cuprindea in el moartea;nu

cuprindea moartea, ci neascultarea. In rodul lui nu era altceva decit

cunostin^a. Iar cunostin^a este buna, daca este folosita cum trebuie. In ce

priveste virsta, Adam era inca copil;de aceea Adam nu putea cuprinde dupa

vrednicie cunostin^a. Ca si acum, cind se naste un copil, nu poate minca

piine, ci este hranit mai intii cu lapte; apoi, cu cresterea virstei, ajunge §i la

mincare tare
8S

. Asa s-a intimplat si cu Adam. Deci nix din invidie, cum
gindesc unii, i-a poruncit Dumnezeu lui Adam sa nu manince din pomul
cunostin^ei. Mai mult: Dumnezeu voia sa-1 incerce daca este ascultator

poruncii Lui. Totodata Dumnezeu voia ca Adam sa ramina mai multa vreme

copil: curat si nevinovat. Ca lucru cuvios este, ca,in nevinovarie si nerautate,

sa te supui parin^ilor, nu numai inaintea lui Dumnezeu, ci si inaintea

oamenilor. Iar daca trebuie sa se supuna copiii parin^ilor, apoi cu cit mai

mult, lui Dumnezeu si Tatalui universului ! Mai mult: este chiar urit ca

81. Fac, 2, 10-14.
82. Ier., 2, 18.

83. Fac, 2, 15-17.
84. Fac, 2, 15.

85. Evr., 5, 12-14.
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micii copii sa gindeasca mai presus de virsta lor. Ca dupa cum cresti in chip

treptat in virsta, tot asa si in gindire. De altfel, cind legea porunceste sa te

ab^ii de la ceva, si nu asculp, nu inseamna ca legea aduce pedeapsa, ci

neascultarea si nesupunerea. Un tata porunceste uneori copilului sau sa se

ab^ina de la ceva; daca nu asculta de porunca parinteasca, este batut si

pedepsit pentru neascultare. Nu e vorba de lovituri, ci de neascultare;

neascultarea aduce lovituri neascultatorului. Tot asa si cu eel dintii zidit;

neascultarea i-a adus izgonirea din rai; pomul cunostinjei nu con^inea in el

ceva rau; dar, din pricina neascultarii, omul a adus asupra lui osteneala,

durere, ihtristare si la sfirsit afost doborit de moarte.

XXVI.
Dumnezeu a facut prin asta o mare binefacere omului, ca sa nu ramina

pe vecie in pacat, ci in Oarecare chip, ca printr-un exil, 1-a izgonit din rai,

pentru ca omul, datorita acestei pedepse, lepadind intr-un timp anumit

pacatul si ajungind bun prin inva^atura, sa fie mai tirziu rechemat. De aceea

este scris, in chip tainic, in Scriptura ca dupa. ce a fost facut omul in lumea

aceasta, a fost pus de doua ori in rai
86

: prima data s-a implinit cind a fost

pus acolo; a doua oara se va implini dupa inviere si judecata. Intocmai ca

un vas, daca, dupa ce a fost facut, are vreun defect, vasul acela se retopeste

sau se face din nou, ca sa ajunga nou si intreg, tot asa se ihtimpla si cu omul
prin moarte; asa zicind, omul a fost sfarimat, ca sa fie gasit intreg la inviere,

adica fara pata, drept §i nemuritor.

Cind Dumnezeu 1-a chemat pe Adam si i-a spus: ,,Unde esti,

Adame ?"87
, n-a facut aceasta pentru ca nu stia, ci pentru ca,fiind indelung

rabdator, i-a dat prilej de pocain^a si de marturisire.

XXVII.

Dar imi vei spune:

— A fost facut omul, prin fire, muritor ?

-Nu !

— Atunci, nemuritor ?

— Nici asta n-o spun !

Dar ma vei intreba:

— Nu era nimic din acestea ?

— Nici asta n-o spun. Prin fire omul n-a fost facut nici muritor, nici

nemuritor. Daca 1-ar fi facut dintru inceput nemuritor, 1-ar fi facut

Dumnezeu; si iarasi, daca 1-ar fi facut muritor, s-ar fi crezut ca Dumnezeu

86.Fac, 2,8, 15.
87. Fac, 3, 9;
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este pricina mor^ii lui. A$adar nu 1-a facut nici nemuritor, nici muritor,

ci, dupa cum am spus mai inainte, capabil si de una sj de alta. Daca omul

inclina spre nemurire, pazind porunca lui Dumnezeu, avea sa primeasca de

la Dumnezeu ca. plata nemurirea sj avea sa ajunga Dumnezeu; sj iarasj daca

se indrepta spre faptele mor^ii, neascultind de Dumnezeu, el insusj avea sa

fie pricina mor^ii sale, ca Dumnezeu 1-a facut pe om liber, cu voinja libera.

A§adar ceea ce omul nu sj-a agonisit siesj
88 din pricina nepurtarii de grija

sj neascultarii, aceea ii daruieste Dumnezeu acum89
, prin milostivirea si

iubirea Sa de oameni, daca omul asculta de El. Dupa cum omul prin neascul-

tarea lui si-a atras asupra lui moartea, tot a§a eel ce voiesje sa asculte de

voin^a ki Dumnezeu isj poate agonisi via^a vesnica. Dumnezeu a dat lege §i

porunci sfinte, care pot mintui pe om, daca le implineste si, avind parte de

inviere, sa mosteneasca nestricaciunea.

XXVIII.

Dupa ce Adam a fost izgonit din rai, a cunoscut-o pe Eva, femeia lui
90

,

pe care Dumnezeu i-a facut-o lui femeie din coasta lui. §i a facut-o din

coasta lui, nu pentru ca Dumnezeu nu putea sa o faca separat, ci pentru ca

stia mai dinainte ca oamenii aveau sa nascoceasca o rnulpme de dumnezei.

Asadar, Dumnezeu cunoscind mai dinainte si §tiind ca ratacirea avea sa

nascoceasca prin ?arpe o mul^ime de dumnezei, care nu sint dumnezei —
(ca unul este Dumnezeu; deoarece chiar de pe atunci ratacirea cauta sa

raspindeasca ideea unei mul^imi de dumnezei, ca sarpele spusese femeii:

„ Vetj fi ca niste dumnezei" 91
)
— §i deci ca sa nu se creada ca un dumnezeu

a facut pe barbat si un altul pe femeie, de aceea nu i-a facut pe cei doi

separat. Dumnezeu a facut pe femeia lui Adam asa, nu numai ca sa se arate

si prin aceasta taina unitafii lui Dumnezeu, ci sJ ca sa fie sj mai mare dragostea

intre barbat $i femeie92 , Adam a zis Evei: „Iatd acum os din oasele mele fi

trup din trupul meu J" 93 Mai mult inca, Adam a si profe^it, zicind: „Pentru

aceea va lasa omul pe fatal sdu fipe mama sa si se va lipi de femeia sa si vor

fi amindoi un trup
"94

. Iar profe^ia lui se vede implinita in noi inline.

Care om casatorit legal mai \me seama de mama, de tata, de rude sj de to{i

ai lui si nu se lipeste de femeia sa sj n-o iubeste pe ea mai mult decit pe

88. Am urmat in traducere lectura propusa de Maran, data de Otto in nota 11,
132.

89. Adica: in timpul harului.

90. Fac, 4, 1.

91. Fac, 3, 5.

92. In traducere, am urmat conjectura propusa de Maran, data de Otto, nota 7,

135-136.
93. Fac, 2, 23.
94. Fac, 2, 23-24.
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oricine ? De aceea adeseori unii merg pina la moarte pentru so^iHe br. Chiar

pina azi pe aceasta Eva, sub numele de Evan9s , o invoca demonul eel

facator de rele — care se mai numeste si satan, eel care a vorbit atunci prin

§arpe cu Eva — lucrind in oamenii innebuni^i de el, pentru ca la inceput Eva

a fost in§elata de sarpe si a ajuns incepatoarea pacatului. Demonul se mai

numeste si drac96 , pentru ca a fugit pe furis de la Dumnezeu. Mai intii era

inger. Dar despre subiectul acesta este mult de spus; de aceea tree acum peste

el, pentru ca 1-am tratat in alta parte.

XXIX.

Dupa ce Adam a cunoscut-o pe Eva, femeia lui, Eva a zamislit si a

nascut fiu, al carui nume era Cain97 . $i a spus Adam: „Am dobindit om
prin Dumnezeu" 98

. $i a mai nascut Eva si al doilea fiu, al carui

nume Avel" . Avel a inceput sa fie pastor de oi, iar Cain lucra pamintul100 .

Istoria acestor doi fii este mare si la fel si tilcuirea; de aceea pe cei carora

le place studiul ii poate inva^a mai cu de-amanuntul istoria lor insasi cartea

care se intituleaza: Facerea lumii.

Cind satan a vazut ca Adam si femeia lui nu numai ca traiesc, dar ca

au facut si copii,pentru ca n-a putut sa-i omoare a fost cuprins de invidie.

Vazind ca Avel este bine placut de Dumnezeu, a lucrat asupra fratelui sau

Cain si 1-a facut sa-si omoare fratele, pe Avel. §i asa s-a facut inceput

morjii in aceasta lume; iar moartea isi continua pina azi calea peste tot

neamul omenesc. Dar Dumnezeu, fiind milostiv si vrind sa-i dea lui Cain

prilej de pocainja si de marturisire, i-a zis, ca §i lui Adam: „Unde este Avel,

fratele tdu ?" 101
Iar Cain I-a raspuns obraznic lui Dumnezeu, zicind:

,JVu §tiu. Sint eu oare paznicul fratelui meu ?" 102 Dumnezeu, miniindu-se

pe el, i-a zis: „Pentru ce ai facut asta ? Glasul singelui fratelui tdu striga

cdtre Mine din pdmint. §i acum, blestemat sd fii tu pe pamintul care s-a

deschis sd primeascd singele fratelui tdu din mina ta. Gemind si tremurind

vei ft pe pdmint" 103
. De aceea de atunci pamintul, infricosat, nu mai

primeste^ singe de om si nici de animal; si este lamurit ca nu pamintul e

de vina, ci omul care a calcat porunca.

95. Evan era strigatul bacantelor la orgiile lui Bachus (la S-B, p. 112, nota 4).
96. Apaxcov de la cuvintul 8e8pa.K&ai, care inseamna a fugi in secret, mai ales cind

e vorba de robii fugi^i de la stapini.

97. Fac, 4, 1.

98. Fac, 4, 1.

99. Fac, 4, 2.

100. Fac, 4, 2.

101. Fac 4, 9.

102. Fac, 4, 9.

103. Fac, 4, 10-11.
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XXX.
Cain a avut sj el un fiu, al carui nume era Enoh. „$i a zidit cetate,

pe care a numit-o cu numele fiului sdu, Enoh" 10 *
. De atunci a inceput sa

se zideasca ceta^i — si asta inainte de potop — nu dupa cum minte Homer,

cind spune

:

„Nu era inca zidita nici o cetate omeneasca" 105
.

„Lui Enoh i s-a ndscut un fiu cu numele Gaidad; acesta a nascut pe
eel numit Meil; Meil pe Metusala fi Metusala pe Lameh; iar Lameh fi-a

luat doud femei, numele lor Ada fi Sela" 106
. De atunci a luat inceput po-

ligamia, dar si muzica. Lameh a avut trei fii, pe Ovil, Iuval §i Tovel. Ovil era

barbat crescator de vite si locuia in corturi
107

, Iuval este eel ce a izvodit

psaltirea si chitara108 ; iar Tovel era cu ciocanul, faurar de arama si de

fier
109

. Pina la acesta a mers §irul semin^iei lui Cain; mai departe s-a acoperit

de uitare samin^a genealogiei lui, din pricina ca-sj ucisese fratele.

Dumnezeu i-a dat Evei sa zamisleasca §i sa nasca fiu in locul lui Avel,

care a fost numit Sit
110

; de la el se continua pina azi celalalt neam al

oamenilor. Dar cei care voiesc sa stie mai multe despre toate neamurile

oamenilor le pot afla u§or din Sfintele Scripturi. §i eu am scris despre

acestea intr-o alta lucrare, dupa cum am spus mai inainte, vorbind despre

ordinea genealogiilor in prima carte a lucrarii mele, Despre istorii. Duhul

Sfint ne inva{a toate acestea prin car^ile lui Moisi sj ale celorlalji profep,

pentru ca scrierile noastre cele cinstitoare de Dumnezeu sint mai vechi;

si nu numai atit, ci se arata a fi si mai adevarate decit scrierile tuturor

scriitorilor si poetilor. Dar si despre muzica unii au palavragit ca a izvodit-o

Apolon; al^ii spun ca Orfeu111 a izvodit muzica de la cintecul dulce al

pasarilor. De§ert §i gol se arata cuvintul lor, pentru ca ace§tia au trait cu

mul^i ani dupa potop. Viaja lui Noe, numit de unii si Deucalion112 , este

istorisita de mine in cartea de care am pomenit mai inainte, pe care, daca

vrei, po{i sa o citesti si tu.

104. Fac, 4, 17.

105. Iliada 20,217 (laS-B,p. 114, nota 5).

106. Fac. 4, 18-19.
107. Fac, 4, 20.

108. Fac, 4, 21.

109. Fac, 4, 22.

110. Fac, 4, 25.

111. Orfeu, poet ?i muzician trac, fiul lui Apolo §i al nimfei Caliope. Fascina cu
cintecele sale animalele, plantele, stincile. I se atribuie numeroase aventuri, printre care
coborirea in iad, pentru a readuce pe so^ia sa Euridice. A fost ucis de femeile trace sau,

dupa o alta versiune, de trasnetul lui Zeus.

112. Deucalion, fiul lui Prometeu si al Pandorei, sojul Pyrrei. Cind Zeus, miniat
pe neamul omenesc, a trimis pe lume potopul, au scapat numai Deucalion $i Pyrra.
Acestia, la sfatul lui Prometeu, si-au construit o lada mare si cind a venit potopul au



318 APOLOGETI DE LIMBA GREACA

XXXI
Dupa potop au luat iarasi inceput ceta^ile si impara^iile in acest chip.

Cea dintii cetate a fost Babilofnul; apoi, Oreh, Arhath si Halani in pamintul

Sennaar113 . Imparatul lor se numea Nebroth. Din acestea a iesit Asur114 ,

de la care isi trag numele asirienii. Nebroth a zidit ceta^ile Ninevi, Roboam
si Calac si Dasen intre Ninevi si Calac. Ninevi a fost de la inceput cetate

mare115
. Un alt fiu al lui Sem, fiul lui Noe, cu numele Mesrain a nascut pe

luduimi, pe asa numi^ii enemighini, pe laviimi, pe neftalimi, pe patrosoniimi,

pe hasloniimi, de unde au iesit filistenii. Despre cei trei fii ai lui Noe, despre

neamul si genealogia lor, am scris pe scurt in cartea amintita mai sus. Acum
voi face menjiune de cele ramase cu privire la cetajile si impara$ii!e care

se aflau cind era o limba si o gura. Inainte de impar^irea limbilor au luat

fiin^a ceta^ile, de care am scris mai inainte. Cind a fost sa se desparta

oamenii unii de al^ii, oamenii au facut sfat — la hotarirea lor, nu a. lui

Dumnezeu — sa zideasca o cetate si un turn, al carui virf sa ajunga pina

la cer, ca sa-si feca lor nume de slava 1 16
. Darpentru ca au indraznit sa faca

o lucrare mare impotriva voin^ei lui Dumnezeu, Dumnezeu a distrus cetatea

lor si a darimat turnul. De atunci a schimbat Dumnezeu limbile oamenilor,

dind fiecaruia un grai deosebit 1 ' 7
. Sibila a insemnat acest fapt, vestind

urgia care avea sa vina peste lume. §i a grait asa:

„Dar cind s-au implinit ameninf arile marelui Dumnezeu,

Cu care i-a amenintat cindva pe muritori, cind ji-au zidit ei turn

In tara Asiriei. To^i aveau aceea^i limba

§i voiau sa se urce la cerul instelat.

Dar indata Cel nemuritor a trimis mare urgie

Prin duhuri; ji iata vinturile au doborit turnul eel mare si inalt

Iar pe muritori i-a facut sa se certe intre ei.

§i pentru ca turnul a cazut, limbile oamenilor muritori

S-au impar^it in multe dialecte"
l 8

, si celelalte.

Acestea s-au petrecut in pamintul haldeilor. In pamintul Hanaan a

fost o cetate cu numele Harran. In acele vremuri, primul imparat al Egiptului

a fost Faraon, care la egipteni se numea §i Nehaoth si asa au urmat si ceilal^i

intrat in ea. Lada a mers pe ape noua zile si s-a oprit in virful unui munte. Pentru a

repopula pamintul, Deucalion si Pyrra au primit porunca de la un oracol sa arunce in

urma lor pietre. Pietrele aruncate de Deucalion s-au prefacut in barbafi, cele aruncate de
Pyrra in femei.

113. Fac, 10, 10.

1J4- Fac, 10, 11.

115. Fac, 10, 11-12.
116. Fac, 11,4.
117. Fac, 11,7.
118. Oracula Sibyll. Ill, 97-105 (la S-B, p. 117, nota 1).
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impara^i. In pamintul Sennaar, la asa numi^ii haldei, eel dintii imparat a

fost Arioh; dupa acesta, altul Ellasar; dupa acesta Hodollagomor, imparatul

Elamului; dupa acesta Thargal, imparatul neamurilor numite asirieni. In

partea de pamint a lui Ham, fiul lui Noe, au fost alte cinci cetiri; prima,

numita Sodoma, apoi Gomora, Adama, Sevoin si Balac, numita si Sigor. Iar

numele impara^ilor lor sint acestea: Ballas, imparatul Sodomei; Barsas,

imparatul Gomorei; Sennaar, imparatul Adamei; Ymoor, imparatul Sevoinei;

Balah, imparatul Sigorului, numita si Balac. Ace$tia au fost robi lui Hodolla-

gomor, imparatul asirienilor, vreme de 12 ani; in anul al treisprezecelea s-au

desprins de Hodollagomor §i a§a s-a facut atunci razboi intre cei patru,

impara^i ai asirienilor si cei cinci imparari. Atunci au fost pentru intiia oara

razboaie pe pamint. Ei au batut pe uriasii caranaini sj odata cu ei popoare

puternice, pe omeeni chiar in cetatea lor §i pe horreeni, care loeuiese in

mun^ii numi^i Seir pina la cetatea numita Terevinth din Faran, care este

in pustie
1 ' 9

. In acelasi timp a fost un imparat drept cu numele Melchisedec

in cetatea Salim 120
, care acum se numeste Ierosolima; acesta a fost eel dintii

preot dintre top preo^ii Dumnezeului Celui preainalt. De la acesta, ora§ul

numit mai sus Ierosolima a fost numit lerusalim; tot de la acesta sint si

preofii, care se gasesc pe tot pamintul 121
. Dupa acesta a fost Abimeleh, care

a domnit in Gherara122 ; dupa acesta un alt Abimeleh123 ; apoi a domnit

Efron, numit si Hetteul124 . Acestea sint numele imparajilor care au fost la

inceput. Ceilalji imparaji ai asirienilor, care au domnit vreme de mulri ani,

n-au mai fost consemna^i. In vremile din urma, din apropierea noastra, sint

pomeni{i ca imparap ai asirienilor: Theglafasar, dupa acesta Selamanasar,

apoi Sennaharim. Triarh al acestuia din urma a fost Adramaleh Etiopianul,

care a domnit si peste Egipt. Negresit aceste stiri sint cu totul noi fa{a de

scrierile noastre.

XXXII.

De aici inainte este treaba celor ce iubesc §tiin$a §i antichitarile sa

judece istoria, pentru ca sint noi cele spuse de mine, fara ajutorul sfinrilor

profe^i
125

. Pu^ini erau la inceput oamenii care locuiau in pamintul arabic si

haldaic; dar dupa imparjirea limbilor s-au inmuljit treptat §i s-au intins pe

119. Fac, 14, 1-6.
120. Far., 14, 18.

121. Preo^ii creftini.

122. Fac, 20, 2.

123. Fac, 26, 1.

124. Fac, 23, 10.

125. La traducere am urmat textul propus de Maran (la Otto, p. 153, nota 2).
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tot pamintul. Unii s-au indreptat sa locuiasca in rasarit; aljii in parole

marelui continent si spre nord, incit au ajuns pina in Britania in finuturile

arctice; al^ii s-au indreptat spre pamintul hananeian, numit Iudeia si Fenicia,

si spre par^ile Etiopiei, Egiptului, Libiei, a regiunii numite fiertjinte si spre

pnuturile care se intind pina in apus; ceilalp au ocupat regiunile de la

{annul marii si ale Pamfiliei, apoi Asia, Grecia, Macedonia si in sfirsit Italia

si {inuturile numite Galia, Spania si Germania, incit acum toata lumea e

plina de locuitori. La inceput oamenii si-au avut locuin^a in trei direc^ii ale

pamintului: spre rasarit, spre miazazi si spre apus; apoi, inmul^indu-se

oamenii, au locuit si celelalte par^i ale pamintului.

Necunoscind aceste lucruri, scriitorii vor sa spuna ca lumea este sferica

sau o compara cu untub. Dar cum pot sa graiasca adevarul, and nu cunosc

facerea lumii si nici popula^ia pamintului ? Oamenii crescind treptat si, asa

precum am spus mai inainte, inmultindu-se pe pamint, au locuit si insulele

marii si celelalte regiuni.

XXXIII.

Cine dintre a?a numi^ii in|elep$i,poe{i si istoriografi ar fi fost in stare

sa spuna adevarul, cind ei au trait cu mult in urma acestor evenimente, cind

au introdus mul^ime de zei, cind s-au nascut cu ati^ia ani in urma oraselor si

cind sint mai recenji decit impara^ii, popoarele si razboaide ? Ar fi trebuit

sa le menponeze pe toate; si pe cele ce au fost inainte de potop si pecele

cu privire la crearea lumii si la facerea omului. Pe toate acestea ar fi trebuit

sa le spuna precis profe^ii Egiptului sau profe^ii haldeilor sau ceilalp scriitori,

daca ar fi vorbit cu duh curat si dumnezeiesc. Daca spusele lor ar fi vestit

adevarul, ar fi trebuit sa prezica nu numai cele intimplate mai inainte sau

cele prezente, ci si evenimentele care aveau sa vina peste tume. De aceea este

lamurit ca toji acestia sint rataci^i si numai noi arestirdi posedam adevarul,

pentru ca. sintem inva$a$i de Duhul Sfint, Cel ce agrait prin sfin^ii profeji si

le-a vestit lor mai dinainte pe toate.

XXXIV.
Cauta deci de cerceteaza pe viitor cu bunavoin^a cuvintele lui

Dumnezeu, adica cele spuse prin profeji, pentru ca, punind fa^a in fa^a cele

spuse de mine cu cele spuse de ceilalp, vei putea descoperi adevarul. In ce

priveste numele asa numi^ilor dumnezei, am dovedit chiar din istoriile pe

care le-am scris, asa cum am aratat mai inainte, ca nu sint pentru ei decit

nume de oameni. Statuile lor, apoi, care se cioplesc zilnic pina in ziua de azi,

sint idoli, lucruri de miini omenesti 126
. Acestora se inchina mulpme de

126. Ps., 134,30.
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oameni cu mintea desarta, dar pe Facatorul si Creatorul univcrsului, pe

Hranitorul intregii suflari II leapada, dind crezare unor invaf aturi desarte

primite de la o tradi^ie parinteasca ratacita, iesita dintr-o minte nesocotita.

Dar Dumnezeu si Tatal si Ziditorul universului n-a parasit omenirea, ci a dat

lege si a trimis profeji sfinfi pentru a vesti si a invafa neamul omenesc ca

fiecare din noi sa se trezeasca si sa cunoasca anume ca exista un singur

Dumnezeu. Profejii au invajat pe oameni sa se departeze de nelegiuita

inchinare la idoli
127

, de adulter, de ucidere, de desfrinare, de ho^ie, de iubire

de argin{i,de juramint mincinos, de minie,de orice destrabalare si necurajie,

de toate cite omul nu vrea sa i se faca lui, ca sa nu le faca nici el altuia
12 " si,

facind astfel fapte de dreptate, sa scape de muncile vesnice si sa fie

invrednici^i de Dumnezeu de via|a vesnica.

XXXV.
Legea dumnezeiasca opreste nu numai inchinarea la idoli, ci si la stihii,

la soare, la luna sau la celelalte stele. Omul nu trebuie sa se inchine nici la

cer, nici la pamint, nici la mare sau la izvoare sau la riuri, ci trebuie sa se

inchine, in cuviosia inimii si cu gind curat, numai adevaratului Dumnezeu,

Facatorul universului. De aceea spune legea cea sfinta: „Sd nu fit desfrinat,

sa nu ucizi, sa nu furi, sa nu dai mdrturie mincinoasa, sa nu poftestifemeia

aproapelui tdu" 129
. La fel si profepi. Solomon ne invafa sa nu pacatuim

nici cu clipitul ochilor, zicind: „Ochii tai drept sa priveasca, iar pleoapele

tale drept sa clipeascd" 130
. Iar Moisi,si el profet, zice despre monarhialui

Dumnezeu: „Acesta este Dumnezeul vostru, Cel ce a intarit cerul si a zidit

pamintul, ale Carui miini au aratat toata ostirea cerului; dar nu v-a ardtat-o

voud ca sd mergeti dupd ea" 131
. Isaia zice si el: „Asa graieste Domnul

Dumnezeu, Cel ce a intarit cerul si a intemeiat pamintul si cele din el, Cel

ce a dat suflare poporului care este pe el siduh celor ce umbldpe el. Acesta

este Domnul Dumnezeul vostru" 132
. §i iarasi, prin acelasi profet, Dumne-

zeu spune: „Eu am fdcut pamintul si pe om pe el;Eu, cu mina Mea, am
intarit cerul" 133

. Iar in alt capitol: ,,Acesta este Dumnezeul vostru,Cel ce

a fdcut marginile pdmintului; nu va fldminzi, nici nu va osteni, nici nu se

poate descoperi infelepciunea Lui" 13 *
. La fel si Ieremia zice: „Cel ce a

127. 1 Pt., 4, 3.

128. Mt., 7,12.
129. Ie?., 20, 13-17.
130. Pilde,4, 25.

131. Cuvintele lui Moisi, sint alcatuite din: Fac, 1, 8; 2, 1; Deut., 4, 19; 17, 3.

132.1s., 42,5.
133. Is., 45, 12.

134. Is., 40, 28.
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facut pdmintul cu puterea Lui, Cel ce a indreptat lumea cu ihpelepciunea Lui

si cu priceperea Lui a intins cerul si multime de apd in cer si a ridicat nori

de la margined pdmintului; fulgerele spre ploaie le-a facut si a scos vinturile

din vistietiile Lui"i3s . Po{i vedea cit de apropiate si cit de acord, unele cu

altele, sint cuvintele rostite de top profejii, pentru ca unul si acelasi Duh
a vorbit prin ei despre monarhia lui Dumnezeu, despre crearea lumii si despre

facerea omului. Nu numai atit, dar profepi au si suferit, jelind neamul

necredincios al oamenilor sj au facut de rusine pe cei ce pareau afiin|elep^i

din pricina ratacirii lor si a invirtosarii inimii lor. Ieremia a spus:

,Jnnebunit-a tot omul din pricina cunostintei lui; rusinat a fost orice aurar

de cele sdpate de el; in zadar argintarul lucreazd argintul sdu; nu este in ei

duh; in ziua cercetdrii lor, vor pieri" 136
. Acelasi lucru il spune si David:

„Stricatu-s-au si urifi s-au facut intru mestesugurile lor; nu este eel ce face

bundtate, nu este pind la unul; topi s-au abdtut, impreund netrebnici s-au

facut" 131
. Asemenea si Avacum: „ La ce-i foloseste omului chipul cioplit,

ca a cioplit inchipuirea lui cea mincinoasd ? Vai de eel ce zice pietrei:

„Ridicd-te !" si lemnului: „lnalfd-te !" 13i
. La fel si ceilalp profefi ai

adevarului. Dar pentru ce sa insir mulpmea profe^ilor, cind sint mul^i, iar

spusele lor sint de acord si apropiate unele de altele ! Cei care voiesc pot

cunoaste precis adevarul daca citesc spusele lor si nu se lasa dusi de ginduri

si de stradanii zadarnice. Profe^ii de care am vorbit au fost evr.ei, oameni

neinstruifi, pastori, oameni simpli.

XXXVI.
Sibila, care a fost profeteasa la greci si la celelalte popoare, la inceputul

profejiei ei mustra neamul omenesc zicind:

Oameni trupesti si murjtori, care nimica nu sinte^i !

Ce repede va inal^a^i si la sfirsitul vostru nici nu cautafi

!

Nu tremura^i si nici nu va temefi de Dumnezeu, Care va priveste,

De Cel preainalt, cunoscator, atoatevazator, martor al tuturora,

Ziditorul, Care pe to^i hraneste, Care in to^i un dulce duh a pus

§i 1-a facut pova^uitor celor muritori.

Singurul Dumnezeu, singurul Care conduce, Care-i preamare^ si nenascut,

Atoatejiitor si nevazut; singurul Care vede toate,

Dar nu-i vazut de trup muritor.

Care trup poate oare vedea cu ochii pe Dumnezeul

Cel ceresc si adevarat, Care locuieste-n cer,

Cind oamenii nici razele soarelui

135. Ier., 10, 12-13.
136. Ier., 10, 14-15;51, 17-18.
137. Ps., 13,1,3.
138. Avac, 2, 18, 19.
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Nu le pot privi, ca sint muritori,

Faciei din oase, din vine si din carne ?

Cinstrf i, dar, pe Cel ce singur este conducator al lumii,

Singurul care din veac a fast si in veac va fi,

Care-i din sine nascut si nenascut, Care pe toate de-a pururea le %ine

!5i da tuturor muritorilor judecata in lumina cea de obste !

Dar plata meritata ve^i avea pentru vohrfa voastra rea,

Daca nu slavi^i pe Dumnezeul eel adevarat si vesnic,

Daca nu-I jertfrf i Lui sfintele hecatombe,

Ci aducefi jertfe dracilor din iad.

Voi, care, cu mindrie si cu nebunie merge^i,

Voi, care a^i parasit cararea dreapta si adevarata

§i-a^i mers prin spini si v-a$i ratacit printre scaie^i.

Incetap, muritorilor, odata, inceta^i de a mai rataci

!n intuneric, in noaptea neagra si fara de lumina !

Parasi^i intunecimea nopjii si primi^i lumina !

Ca iata, eel neratacit e luminos in fa$a tuturora !

Venrfi ?i nu mai merge^i mereu in intuneric si in ceaja,

Ca iata dulcea lumina-a soarelui straluceste tare.

Cunoaste^i-o, punind in^elepciune in piepturile voastre.

Este un singur Dumnezeu ! El trimite ploi, vinturi si cutremure,

Fulgere, foamete, ciuma si dureri cumplite,

Zapada si grindina. Dar pentru ce sa le spun una cite una ?

El conduce cerul, El {ine pamintul, El tnsusi exista !

Iar despre a§a numipi dumnezei, care s-au nascut, Sibih aspus:

Daca ce-i nascut negresit se strica, atunci nu se poate ca Dumnezeu
Sa se nasca din barbat si pintece de mama.
Singur Dumnezeu e mai presus de toate; El a facut

Cerul, soarele, stelele si luna,

Pamintul roditor si valurile marii,

Munpi cei inalti, izvoarele, ce curg fara de oprire.

El da nastere mul^imii fara numar a pestilor din apa,

Da via^a tiritoarelor, care se misca pe pamint,

Feluritelor pasari cintatoare cu glas armonios,

Cu cintec dulce si duios, ale caror aripi brazdeaza vazduhul,

El Care in vaile de munj:i a pus neamul salbatic al fiarelor,

Care ne-a supus noua muritorilor toate dobitoacele,

Care a pus pe omul plasmuit de El conducator a toate

§i i-a supus barbatului prea felurite lucruri, ce-s mai presus de minte,

Caci care trup de muritor le poate cunoa^te pe acestea toate ?

Singur El le stie, Cel ce le-a facut dintru inceput !

El, Creatorul, este nemuritor si vesnic §i-§i are locuinfa dincolo de cer,

Da celor buni buna si multa rasplata,

Iar pentru cei nedrep^i si rai ridica minie si urgie,

Razboi si ciuma si lacrimi dureroase.

Oamenilor ! pentru ce mindrindu-va-n zadar, va dezradacina^i ?
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Rusinaji-va cind face^i dumnezei din pisici si crocodili !

Oare nu nebunia si furia va fura sim^ul judeca^ii,

Cind crede^i ca zeii va fura vasele si va. golesc ulcelele ?

In loc ca zeul vostru sa locuiasca intr-un cer acoperit cu aur

El priveste lucruri mincate de viermi si se impodobeste cu pinze de paianjen.

Nebunilor ! va inchina^i serpilor, ciinilor, pisicilor,

Cinstrfi pasarile, tiritoarele si fiarele pamintului,

Statuile de piatra, sculpturile facute de mina omeneasca,

6a chiar si gramezile de piatra de pe drumuri !

Pe acestea le cinsti^i, ba inca si alte mai desarte lucruri,

Pe care mi-i rusine a le si rosti !

Acestia sint zeii care inseala pe muritorii cei fara de minte,

Zei, a caror gura varsa venin aducator de moarte.

Tu, insa, pleaca-te Aceluia, Care e via^a si lumina in veci nepieritoare,

Care-i pentru oameni bucurie mai dulce decit dulcea^a mierii !

Numai inaintea Lui se cade sa-^i pleci capul.

Apuca pe cararea unei evlavii vesnice !

Dar pe toate acestea voi le-a^i parasit ! A^i parasit cupa plina de dreptate,

Curata, puternica, grea si fara de amestec !

Cu to^ii a£i sorbit in voi duh de nepricepere si de nebunie.

Nu vre^i sa. va trezrfi, s-ave^i minte inteleapta !

Nu vre^i sa cunoastep pe Imparatul Dumnezeu, Care priveste peste toate !

De aceea veni-va peste voi fulger de foe arzator,

Ale carui flacari va vor arde vesnic !

Va va fi rusine de idolii cei falsi, care de folos nu va pot fi !

Dar cei care-au cinstit pe Dumnezeul eel adevarat si vesnic,

Aceia vor mosteni pe vecie via^a,

Vor locui in rai, gradina roditoare,

$i vor minca piine dulce din cerul instelat
139

.

Sevede lamurit ca acesteape care le-a spus Sibila sint adevarate,folositoare,

drepte §i bune tuturor oamenilor. Se vede de asemenea lamurit ca cei care

au savirsit raul vor fi neaparat pedepsiji dupa meritul faptelor lor.

XXXVII.
Au spus si unii poep acestea, ca un fel de oracol al lor si ca o marturie

pentru cei ce fac nedrepta^i, spunind ca vor fi pedepsi^i.

Eshil
140

azis:

„Cel care face raul trebuie sa si sufere"

Iar Pindar142 a spus si el:

139. Fragmentul acesta din Carole Sibiline, alcatuit in textul original din 84
versuri, nu se gaseste in nici un codice al Car^ilor Sibiline (la Otto, p. 164, nota 2).

140. Eshil, poet tragic grec (525—456 i. Hr.). A scris: Persii, Cei sapte contra Tebei,
Prometeu tnldnfuit, trilogia Orestia (Agamemnon, Hoeforele si Eumenidele).

141. Eshil, Fragm. 456, Nauck (la S-B, p. 127, nota 1).'

142. Pindar, poet liric grec (518—438 i. Hr.). Poeziile sale apartin tuturor genurilor
lirismului coral. A ajuns pina la noi o singura colec^ie: Odele triumfale.
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„Pentru ca e drept sa si sufere eel care face raul"

La fel si Euripide:

„Cind suferi, rabda; ca te bucurai cind faceai raul.

Lege este sa faci rau dusmanului, cind il ai in mina" 144
.

§i iarasi acelasi:

„Socot ca-i partea barbatului sa faca rau dusmanilor" .

LafelsiArhiloh 146
:

,,Eu stiu un mare lucru:

Cel care face rau primeste in schimb cumplite rele"
7

.

§i ca Dumnezeu vede toate, ca nu-I este nimic ascuns ?i ca.fiind indelung

rabdator, le indura pina ce va judeca, a spus-o si aceasta Dionisie :

„Ochiul dreptafii priveste linistit,

Dar totdeauna le vede pe toate"

Ca va fi o judecata a lui Dumnezeu si ca rele vor cuprinde pe

neasteptate pe cei rai, a insemnat-o si pe aceasta Eshil.zicind:

,,Cu picioare repezi vine raul peste muritori;

Nenorocire celui ce nesocote^te pe zerfa Themis

Dreptatea este muta, nevazuta,

Fie de dormi, fie de mergi, fie de stai;

Uneori if i iese-n cale, alteori vine tirziu

;

Noaptea nu acopera pe eel ce face raul;

De savirsesti vreun rau, sa ?tii ca ejti vazut"

Nu zice oare si Simonidis:

„Nici un rau nu vine

Pe neasteptate peste oameni; dar, in scurta vreme,

Pe toate le schimba Dumnezeu" 152
.

143. Pindar, Nem., IV, 51-52 (la S-B, p. 127, nota 2).

144. Euripide, Fragm. 1090 si 1091 ; Nauck (la S-B, p. 127, nota 3).

145. Euripide, Fragm. 1092; Nauck (la S-B, p. 127, nota 4).

146. Arhiloh, poet grec (712—664 i. Hr.), creatorul versurilor iambice. De la acest

poet, eel mai mare al antichitaf ii, nu ne-au ramas decit fragmente.
147. Diehl, Anthologia lyr. graecor., t. I, p. 230; fragm. 66 (65) (la S-B, p. 127,

nota 5).

148. Dionisie din Sinope, poet comic grec (sec. IV i. e. n.). Au ramas citeva
fragmente din operele sale.

149. Dionisie, Fragm. 5, Nauck (la S-B, p. 127, nota 6).

150. Themis, zerfa dreptafii, fiica lui Uranos si a Geii.

151. Textul acesta este format din trei fragmente de origine diferita. Primele doua
sint ale lui Eshil, fragm. 22, Nauck; versurile 3—5 sint ale unui tragic necunoscut, fragm.
493, Nauck; ultimele doua sint uneori atribuite lui Menandru, dar Nauck le las"! anonime,
fragm. 493 (la S-B, p. 128, nota 1).

152. Diehl, Anthol. lyr. graecor., t. II, p. 68, fragm. 11 (62) (la S-B, p. 128, nota 2).
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Iarasi Euripide:

„Nu socoti niciodata trainica

Fericirea barbatului rau $i bucuria celui mindru,

§i nici neamul nedrepjilor. Ca timpul, care nu-i facut de om,
Vade?te rautatea omului" S3

.

Tot Euripide:

„Ca Dumnezeirea nu-i fara pricepere, ci-i cunoajte bine

Pe cei care se jura pe nedrept sau pe cei care silit o fac"

§i Sofocle:

„Te-ai pus pe rele, trebuie $i rele sa suferi"
5

.

DecicaDumnezeu are sa cerceteze si juramintul nedrept si orice altpacat,

au -spus-o aproape cu aceleasi cuvinte si acesti scriitori si poe^i. Au vorbit

apoi, vrind-nevrind, la fel cu profefii, despre pieirea lumii prin foe, desi au

trait cu mult mai tirziu; au furat, insa, acestea din lege si profe^i.

XXXVIII.

Dar ce-i daca au trait mai pe urma sau mai inainte ? Trebuie re^inut

atita, ca au grait la fel cu profe^ii. Pieirea lumii prin foe a prezis-o profetul

Maleahi: „Iata, vine ziua Domnului arzind ca un cuptor p va arde pe toti

cei necredinciofi" 1 s6
. $i Isaia: „§i va veni urgia lid Dumnezeu ca grindina

care se pogoard cu furie $i ca apa care se pravaleste in prdpastie"157 .

Asadar Sibila si ceilal^i profe^i, dar si poepi?ifilozofii, au vorbit lamuritde

dreptate, de judecata si pedeapsa. Mai mult, au vorbit si de purtarea de grija

a lui Dumnezeu — ca Dumnezeu se ingrijeste nu numai de noi cei vii, ci si

de cei mor^i — desi au grait fara voia lor; au fost siliji de adevar. Dintre

profe^i, Solomon a spus despre cei mor^i: „ Vindecare va fi pentru trupuri

si purtare de grija de oase" >ss
. Acelasi lucru 1-a spus si David:

„Bucura-se-vor oasele cele smerite"159 . La fel cu aceste cuvinte a grait si

Timocles 160 , cind a spus:

153. Euripide, Fragm. 303, Nauck (la S-B, p. 128, nota 3).

154. Euripide, Ifigenia in Aulida, 396 (la S-B, p. 128, nota 4).

155. Sofocle, Fragm. 877, Nauck (la S-B, p. 128, nota 5).

156. Mai., 4, 1.

157. Is., 30, 27,28, 30.

158. Pilde, 3,8.
159. Ps., 50.

160. Timocles, poet comic grec (sec. II i. Hr .). Din cele 27 titluri de piese, care se

cunosc, au ajuns pina la noi citeva fragmente.
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„Bunul Dumnezeu are mila de cei mor$i"

Scriitorii au vorbit despre mul^imea de dumnezei, dar au ajuns la

monarhia lui Dumnezeu; au spus ca nu este providenja, dar au vorbit de

provider^ a; au spus ca nu este judecata, dar au marturisit ca va fijudecata;

iar cei care au tagaduit existen^a -sim^irii dupa moarte, au marturisit-o.

Homer a spus:

„Sufletul, ca un vis, isi ia zborul §i pleaca"

In alt foe zice:

,,SufletuI zburind din madulare, coboara la iad"
163

.

$i iarasj:

„Ingropa{:i-ma cit mai repede, ca sa tree porfile iadului" .

In ce prive§te pe ceilalji scriitori,pe care i-ai citit, socot ca §tii precis

cum au grait. Pe toate acestea le va in^elege orice om care cauta in^elepciu-

nea lui Dumnezeu si-i bine placut Lui prin credin^a, dreptate sj fapte bune.

Ca a spus unul din profejii de care am scris maiinainte, cu numele Osie: „Cine

este intelept si va pricepe acestea ? Cine este priceput fi le va cunoafte ?

Ca drepte sint cdile Domnului si drepfii vor merge pe ele, iar cei necredin-

ciosi vor slabi intr-msele" 16s
. Trebuie, dar, ca eel care este amator de

stiin^a sa si iubeasca stiin^a. Cauta deci sa stai mai des de \orba 166 , ca $i

prin viu grai sa afli precis adevarul.

161. Timocles, Fragm. 25. Meineke. Cf. Stobee, Floril., CXXV, 10 (la S-B, p. 129,

nota 7).

162. Homer, Odiseea, XI, 221 (la S-B, p. 129, nota 8).

163. Homer, Iliada, XVI, 856; 362 (la S-B, p. 130, nota 1).

164. Homer, Iliada, XXIII, 71 (la S-B, p. 130, nota 2).

165. Osie, 14, 10.

166. Cu crestinii.
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CARTEA A TREIA

I.

Teofil catre Autolic, salutare
1

.

Pentru ca scriitorii vor sa compuna mulpme de carp spre slava

de§arta, unii despre zei, razboaie sau ani, al^ii despre mituri nefolositoare §i

despre alte subiecte zadarnice, cu care sj tu te-ai ocupat pina acum si nu

prege^i de a indura osteneala aceasta, iar and stai de vorba cu mine socote^ti

inca basm cuvintul adevarului, socotind ca scrierile noastre sint scrise de

curind §i noi, de aceea nici eu nu voi pregeta a vorbi, cu ajutorul lui Dumne-

zeu, din nou despre vechimea lor, facindu-ji o scurta prezentare, ca sa nu

pregeji a o citi, tocmai pentru a cunoaste palavrageala celorlal^i scriitori.

II.

Ar fi trebuit ca cei care au scris despre aceste Iucruri sa fi fost martori

oculari sau sa le fi aflat precis de la cei ce le-au vazut; ca cei care scriu despre

Iucruri nesigure, lovesc in oarecare chip in aer. La ce i-a folosit lui Homer ca

a scris despre razboiul troian, ca sa in§ele pe mul^i sau la ce i-a folosit lui

Hesiod catalogul din Teogonie a a§a numi^ilor de el dumnezei, sau lui Orfeu

cei trei sute §aizeci §i cinci de zei, pe care el insusj i-a tagaduit la sfir^itul

vie^ii, spunind in Testamentele sale ca exista un singur Dumnezeu ? Ce i-a

folosit lui Aratos sferografia ciclului cosmic sau celor care au grait la fel

cu el, decit sa dobindeasca slava de la oameni, de care nici de ea n-au avut

parte dupa vrednicie ? Ce adevar au spus ? Sau la ce au folosit lui Euripide,

lui Sofocle sau celorlal^i poe{i tragici tragediile lor, sau lui Menandru §i

Aristofan §i celorlal^i poep comici comediile lor, sau lui Herodot 2
si Tuchi-

1. Aceasta salutare lipseste din unele manuscrise. Unul din ele, codicele parisian,

il inlocuieste cu acest titlu: „A lui Teofil, al faselea patriarh al Antiohiei, catre elenul

Autolic, despre credinta crestinilor $i ca dumnezeestile noastre Scripturi (textual:

dumnezeestile cuvinte cele dupa noi) sint mai vechi si mai adevarate decit cele egiptene si

grecesti si decit ale tuturor celorlalfi scriitori".

2. Herodot, istoric grec (484—420 ?. Hr.), nascut in Halicarnas, supranumit parinte-
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dide3
istoriile lor, sau lui Pitagora4 altarele, sau lui Heracle coloanele, sau lui

Diogene5
filozofia cinica, sau lui Epicur dogmatizarea inexistenjei proniei,

sau lui Empedocle6 ateismul sau, sau lui Socrate
7 juramintul pe ciine, pe

gisca si pe platan, sau lui Asclepie, eel lovit de fulger, demonii pe care-i

invoca ? Pentru ce folos, chiar daca Socrate a murit de buna voie ? Ce
rasplata nadajduia sa primeasca dupa moarte ? Ce i-a folosit lui Platon

filozofia lui sau celorlal^i filozofi doctrinele lor, ca sa nu insir tot numarul

lor, ca sint mul^i ? Acestea le-am spus pentru a arata gindirea lor nefolositoa-

re si lipsita de credinja.

III.

To^i acestia, indragosti^i de slava goala si desarta, n-au cunoscut nici ei

adevarul si nici pe al\ii nu i-au indemnat spre adevar. Chiar scrierile lor ii

vadesc ca nu sint de acord in cele ce au spus; iar cei mai mutyi dintre ei au

darimat propriile lor inva{aturi; ca nu s-au contrazis numai unii cu alpi, ci

unii chiar si-au anulat mva{aturile lor, incit slava lor s-a prefacut in necinste

si nebunie, iar oamenii cu judecata sanatoasa ii condamna. Ca, sau au vorbit

la inceput despre zei, dar tot ei mai pe urma au profesat ateismul; sau daca

au vorbit despre facerea lumii, in cele din urma au spus ca universul s-a facut

de la sine; iar daca au vorbit de providenfa, in urma au inva^at ca lumea

exista fara vreo purtare de grija. Dar ce ? Daca au incercat sa scrie despre

le istoriei. fndragostit de faptele istorice, a adunat in timpul marilor sale calatorii (in

Asia, Africa, Europa) material pentru celebra sa lucrare: Istorii.

3. Tuchidide, istoric grec (465—388 i. Hr.), autorul lucrarii: Istoria rdzboiului
peloponeziac. A adus o noua concep^ie in scrierea istoriei; o gindeste ca filozof, o socoate
dominata de legi si cauta sa afle cauza evenimentelor.

4. Pitagora, filozof si matematician grec (sec. VI i. Hr.), fondatorul pitagorismului,

partizan al metempsihozei ?i al unei vie^i morale inalte, austere. Scrierile sale nu s-au

pastrat.

5. Diogene Cinicul, filozof grec (413—327 i. Hr.). Dupa el virtutea este suveranul
bine; ?tiin^a, onorurile, boga^ia sint bunuri false, care trebuie sa fie dispre^uite.

Consecvent ideilor sale, locuia intr-un butoi. Contemporanii isi bateau joe de el, dar se

temeau de el din pricina spiritului lui caustic; posteritatea i-a ridicat o coloana, iar

locuitorii orasului sau natal, Sinope, i-au ridicat o statuie; Epictet il socotea model de
in^elepciune §i omul eel mai apropiat de desavirjire.

6. Empedocle, filozof, om politic, medic, profet $i magician (sec. V i. Hr.). A fost

un filozof eclectic; dar ceea ce ii este propriu este teoria celor patru elemente: apa, aerul,

focul si pamintul din combinarea carora s-au creat toate lucrurile.

7. Socrate, filozof grec (470—399 i. Hr.). N-a lasat nici o scriere; $i-a expus
invajatura prin viu grai si e cunoscut din dialogurile lui Platon, din piesa Norii a lui

Aristofan si din Memoriile lui Xenofon. Spre deosebire de filozofii anteriori lui, Socrate
priveste omul ca obiect propriu filozofiei. Deviza lui a fost: „Cunoaste-te pe tine insup !"

Acuzat ca este impotriva religiei statului si ca ar corupe tineretul, Socrate a fost

condamnat la moarte. Prietenii i-au propus sa evadeze, dar a refuzat, spunind ca nu vrea

sa fie vazut de straini proscris, umilit si condamnat ca dusman al autoritapi si calcator

al legii.
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cura^ie, n-au inva^at sa se savirseasca destrabalari, desfrinari si adultere ?

Mai mult: n-au adus ei intre oameni naravurile cele mai urite si mai

rusinoase ? Scriitorii acestia propovaduiesc ca zeii lor de frunte se dedau in

timpul blestematelor lor ospe^e la impreunari, de care nici rm pop vorbi.

Care poet nu cinta pe Cronos, care-si minca copiii; pe Zeus, fiul lui, care a

inghijit pe Metis8
, si pregatea zeilor ospeje criminale, la care, dupa cum

poe^ii spun, il servea un fierar schiop, Hefaistos9
; pe Hera10

, sora lui Zeus,

cu care nu numai ca s-a casatorit, dar cu gura ei spurcata savirsea fapte pe

care nu le pofi rosti ? Celelalte fapte ale lui Zeus, pe cite le cinta poejii,

poate ca le stii. Pentru ce sa mai insir faptele lui Poseidon si ale lui Apolo,

sau ale lui Dionisos, ale lui Heracle, ale Atenei cea cu sini frumosi si ale

Afroditei cea nerusinata, cind am vorbit mai cu de-amanuntul despre ele

intr-o alta carte ?

IV.

Nici n-ar mai fi trebuit sa combat acestea, daca nu te-as fi vazut stind

la indoiala fa{a de cuvintul adevarului. Ca, desi esti destept, totusi ingadui

cu placere prostiile; ca altfel n-ai fi fost miscat de niste oameni fara de

minte, ca sa fii furat de niste cuvinte desarte si sa dai crezare unor zvonuri

raspindite de mai inainte, ca guri necredincioase ne calomniaza pe nedrept

pe noi care sintem cinstitori de Dumnezeu, numindu-ne in bataie de joe

crestini, spunind ca femeile noastre sint comune tuturor, fara sa ^ina seama

cu cine traieste, ca avem legaturi chiar cu surorile noastre sj ceea ce-i mai

lipsit de Dumnezeu si mai criminal decit toate este ca mincam carne de om.

Inca mai spun ca inva^atura noastra a aparut de curind, ca nu putem spune

nimic pentru dovedirea adevarului si a inva^aturii noastre si ca inva^atura

noastra e o nebunie. Eu ma mir mai ales de tine, care e§ti studios in toate

celelalte si cercetezi toate lucrurile, ca asculji cu nepasare cele spuse despre

noi. Caci nu prege^i, de {i-ar fi cu putin^a, sa stai §i noaptea in biblioteci.

V.

Dar pentru ca ai citit mult, ce $i se pare de cele cuprinse in car^ile lui

Zenon 1
' sau ale lui Diogene sau ale lui Cleanthes 1

2

, care inva^a antropofagia,

8. Metis, divinitate greaca, personificarea Intelepciunii si a prudenfei. A fost prima

femeie a lui Zeus.

9. Hefaistos, fiul lui Zeus si al Herei, zeul focului si al mestejugurilor — identificat

la romani cu Vulcan. A fost aruncat de Zeus din cer, dar adus mai tirziu in Olimp de

Dionisos. !si avea atelierul sau, in care lucra singur sau cu ciclopii in Olimp sau in craterul

vulcanului Etna. A faurit o mul^ime de opere celebre.

10. Hera, zerfa greaca a casatoriei — identificata la romani cu Junona — fiica lui

Cronos si a Reii, sora si so^ia lui Zeus.
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ca parinrii sa fie fier^i si mincari de proprii lor copii, iar daca cineva n-ar

vrea sa manince sau ar arunca un madular din aceasta groaznica mincare,

eel care nu maninca sa fie mincat ? Pe linga acestea, ce glas mai necredincios

pop gasi decit eel al lui Diogene, care inva^a ca parinrii sa-si jertfeasca

proprii lor copii si sa-i manince ? Dar ce ? Nu si istoricul Herodot vorbeste

de Cambyses13
, care a taiat copiiiluiHarpagos14 , i-a fiert si i-adat tatalui lor

ca sa-i manince ? Inca si de indieni se spune ca parinrii sint mincari de

copiii lor. Ce invafatura nelegiuita a celor care au scris unele ca acestea, dar,

mai bine spus, a celor care le-au si profesat ! Ce necredinja, ce lipsa de

evlavie ! Ce gindire au avut cei care au filozofat asa si au raspindit filozofia

lor ! Cei care au inva^at acestea au umplut lumea de necredin^a.

VI.

Cu privire la faptele cele rusinoase si nelegiuite ale zeilor sint de acord

aproape tori cei care formeaza corul eel ratacit al filozofiei. Mai intii Platon,

eel care pare a fi eel mai curat dintre fiIozofi,in prima carte a lucrarii sale

numita „Republica", legiuieste deschis ca femeile trebuie sa fie comune
tuturor — dindu-1 de exemplu pe fiul lui Zeus, care a fost legkritorul creta-

nilor

'

5 — sub pretextul ca in acest chip se nasc mai mulri copii si pentru ca

asa-zisii intristari sa aiba o mingiiere prin niste legaturi ca acelea. Epicur

si el, odata cu invafatura lui ateista, da si sfaturi pentru legaturi cu mamele
si cu surorile, impotriva legilor care le interzic. Ca Solon16 legiuieste clar

cu privire la aceasta: copiii sa se nasca legitimi din casatorie si nu din adulte-

re, ca nu cumva sa cinsteasca cineva ca tata pe unul care nu-i este tata, sau

ca cineva sa nu respecte pe adevaratul tata, pentru ca nu stie ca-i este tata;

dar si alte legi ale romanilor si elenilor interzic savirsirea unor fapte ca

acestea. Pentru ce, dar, Epicur si stoicii profeseaza legaturi cu surorile si cu

barbarii ? Cu aceste inva^aturi au umplut bibliotecile, ca din copilarie sa

se inve^e legaturile cele nelegiuite ! Dar pentru ce sa mai vorbesc de aceste

fapte ale lor, cind si despre zei spun ca savirsesc aceleasi nelegiuiri ?

11. Zenon din Citium, filozof grec (336—264 i. Hr.), intemeietorul stoicismului.

12. Cleanthes, filozof stoic (331—251 i. Hr.), discipolul lui Zenon; i-a succedat lui

Zenon la conducerea jcolii. Din numeroasele sale scrieri, n-au ramas declt fragmente.
13. Teofil din gre$eala a scris Cambyses. Nu e vorba de Cambyses, ci de Astyages

(la Otto, op. cit., p. 198, nota 9).

14. Harpagos, general al mezilor si ruda cu Astyages, ultimul imparat al mezilor
(584-550 i. Hr.).

15. Teofil in^elege pe Minos, care a dat legi cretanilor (la Otto, p. 200, nota 5).

16. Solon, legislator, om de stat, poet si filozof, unul din cei sapte in^elepri ai

Greciei (640—558 i. Hr.). Ajungind arhonte a rede?teptat nafionalismul atenienilor,
a u?urat pe ceta^enii saraci de impozite ^i a restabilit armonia in cetate, dind o
constitute democrata.
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VII.

Spun ca exista zei, dar iarasi, ii socotesc o nimica. Unii au spus ca zeii

sint alcatuifi din atomi; al{ii dimpotriva ca se dizolva in atomi si susfin ca

zeii nu au mai mare putere decit oamenii. Platon afirma existen^a zeilor,

dar vrea ca ei sa fie din materie; iar Pitagora, care s-a straduit atit de mult

cu problema zeilor si a facut calatorii multe, in cele din urma defineste

natura si spune ca universul s-a facut de la sine si ca zeii nu se ingrijesc

de oameni. Cite argumente n-a adus Clitomahos Academicul ' 7 pentru susfi-

nerea ateismului ? Ce n-a spus si Critias
18

? Protagoras Abderitul19 spune:

„Chiar de exista zei, eu nu pot vorbi de ei, nici nu pot arata cum sint. Multe

sint cele care ma impiedica !" Iar despre cele spuse de Evhemeros20
, eel mai

ateu filozof, e de prisos sa mai vorbesc. A indraznit sa spuna multe despre

zei si a terminat prin a spune ca nu exista zei, afirmind ca universul se

conduce singur. Iar Platon, care a spus atitea despre monarhia lui Dumnezeu
si despre sufletul omului, declarind ca sufletul este nemuritor, nu s-a gasit

mai tirziu in contrazicere cu el insusi, cind a spus ca sufletele tree in alp

oameni, iar ale unora intra chiar in animale necuvintatoare ? Nu va parea

oare celor cu mintea sanatoasa, cumplita si nelegiuita aceasta invajatura,

ca eel ce-a fost altadata om sa ajunga apoi lup sau ciine sau magar sau alt

dobitoc necuvintator ? Pitagora, urmind pe Platon, flecareste si el, in afara

de aceea ca tagaduieste providen^a. Caruia din acestia sa-i dam crezare ?

Cui ? Lui Filimon Comicul21
, care spune:

„Cei care cinstesc pe Dumnezeu nadejdi bune
De mintuire au" ,

17. Clitomahos, filozof grec (180—110 i. Hr.) nascut in Cartagina. Dupa ce s-a

ocupat cu filozofia in patria sa, a venit la Atena, unde s-a inifiat in toate doctrinele

filozofice si a ajuns adeptul noii Academii, pe care a si condus-o. I se atribuie mai mult
de patru sute de tratate.

18. Critias, eel mai cunoscut din cei treizeci de tirani, discipolul lui Socrate (450—
403 i. Hr.), faimos prin cruzimea $i jafurile sale. Platon a dat numele lui Critias unuia din
dialogurile sale. A fost orator, filozof, poet §i istoric. Din scrierile sale n-au ramas decit

fragmente.
19. Protagoras, sofist grec, nascut in Abdera (485—410 i. Hr.). Platon da numele lui

Protagoras unui dialog al sau, in care este prezentat ca bun vorbitor, destul de ingimfat,

dar savant $i ingenios. Dupa el, toate cunojtin^ele noastre le avem de la sim^uri.

Publicind la Atena o carte, a fost acuzat de necredinja. Ca sa scape de condamnare, a

fugit si a pierit intr-un naufragiu in drum spre Sicilia.

.20. Evhemeros, scriitor grec (sec. Ill i. Hr.). Marea sa opera intitulata Descriere

sfintd s-a pierdut, dar ne este cunoscuta din lucrarea lui Lactan^iu, Institufiile divine.

In Descrierea sfintd, Evhemeros povesteste ca intr-o calatorie facuta de-a lungul coaste-

lor Arabiei si Indiei, a descoperit insula Punhaia, unde inscrip^iile dintr-un templu i-au

revelat originea zeilor: zeii sint oameni divinizafi, datorita fricii si admira^iei.

21. Filimon, poet comic grec (361—262 i. Hr.), unul din principalii reprezentanji ai

comediei de moravuri sau ai comediei noi. Se cunosc saizeci de piese de-ale lui, prin titluri

si fragmente.
22. Meineke, Fragmenta comic, graec, t. IV, p. 60 (la S-B, p. 137, nota 3).
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sau celor de care am vorbit mai inainte, lui Evhemeros; lui Epicur, lui

Pitagora si celorlalji care tagaduiesc existen^a lui Dumnezeu si inlatura

provident a ?

Dar despre Dumnezeu si providen^a Ariston" a spus:

,,Curaj ! Dumnezeu obisnuieste sa ajute pe cei vrednici;

§i le ajuta mult unora ca acestia.

Daca nu este purtare de grija

Pentru ce sa traiasca oamenii cum trebuie ?

Pentru ce sa fie credinciosi ?

Dar-ar Dumnezeu sa fie asa,

Mi-ar spune cineva. Dar vad destul de des

Ca cei care au ales traiul evlavios

O due destul de greu, pe cind cei care n-au ales

Altceva decit numai folosul lor,

Vietuiesc mai bine decit noi

Da, pentru prezent ! Uita-te, insa, mai departe !

Pe to^i acestia, pieirea ii asteapta !

Ca nu-i asa, cum s-a inradacinat in unii

Parerea rea, nefolositoare vie^ii,

Ca totul merge de la sine sau ca rasplata

Este la-ntimplare. Toate acestea le gindesc cei rai,

Ca sa aiba temei pentru felul lor de viafa.

Este, insa, rasplata pentru cei cu via^a sfinta,

Iar pentru cei rai, pedeapsa cuvenita.

Nimic nu se intimpla fara providen^a"

Po{i vedea ca toate cele spuse de scriitori — si aproape de cei mai mul^i —
despre Dumnezeu si providenfa se contrazic unele cu altele. Ca unii au
tagaduit cu totul existenfa lui Dumnezeu si a proniei, iar al^ii au sus$inut

existenfa lui Dumnezeu si au marturisit ca toate sint conduse de providen^a.

Dar ascultatorul si cititorul cu mintea sanatoasa trebuie sa se uite cu atenjie

la cuvintele lor, precum a spus si Simylos 25
.

„Este obiceiul sa-i numim pe to£i de-a valma poeji,

$i pe cei din fire fara de talent si pe cei buni;

Dar trebuie sa stim a-i judeca" 6
.

La fel si Filimon:

„Cumplit lucru este s-ascul^i cu nepricepere,

23. Ariston, filozof stoic (sec. Ill i. Hr.). Dupa el binele consta in virtute, iar din

filozofie numai partea morala merita sa fie studiata.

24. Meineke, op. cit, t. I. p. IX-X (la S-B, p. 138, nota 1).

25. Simylos, necunoscut in enciclopediile consultate.

26. Meineke, op. cit., t. I, p. XIII-XIV (la S-B, p. 138, nota 2).
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Ca din pricina prostici, nici nu po$i blama"

Prin urmare trebuie privite si in^elese critic si cu cercetare celespuse de

filozofi si graite de ceilal^i poefi.

VIII.

Scriitorii tagaduiesc existen^a zeilor, dar apoi o marturisesc cind spun

ca zeii savirsesc fapte nelegiuite. In primul loc cinta in versuri frumoase

faptele urife ale lui Zeus; iar Hrysippos, eel care a flecarit multe, n-a lasat

scris oare ca Hera se impreuna cu Zeus in gura ei spurcata ? Dar pentru ce

sa insjr desfrinarile asa numitei maici a zeilor sau ale lui Zeus Lateariu, eel

setos de singe omenesc sau ale lui Attis eel castrat sau ca Zeus, eel numit

Tragicul, care, dupa cum se spune, si-a ars propria sa mina, este cinstit acum

ca zeu de catre romani ? Tree sub tacere templele lui Antinoos28 si ale

celorlatyi asa numiji zei. Ca cele ce se istorisesc de ele sint de ris si de

batjocora in ochii oamenilor cu mintea sanatoasa. Cei care au filozofat

unele ca acestea sint invinui^i chiar de inva^aturile lor de ateism, de pro-

miscuitate si de impreunari nelegiuite. Mai mult: in scrierile lor se spune ca

zeii sint mincatori de oameni si pun faptele acestea pe seama celor dintii

zei, pe care i-au cinstit.

IX.

§i noi marturisim pe Dumnezeu, dar numai unul, ziditorul si facatorul

si creatorul intregii lumi; stim ca universul este condus de providenja,

dar numai de providen^a Lui; am invafat o lege sfinta si avem legiuitor

pe adevaratul Dumnezeu, Care ne sj inva^a sa facem fapte de dreptate, sa

fim binecredinciosi29 sa facem fapte bune. Iar despre buna credin^a spune:

„Sa nu ai alp dumnezei afara de Mine. Sd nu-fi faci idol, nici vreo alta

asemanare din cite sint in cer sus sau cite sint pe pdmint jos sau cite sint

in apd sub pdmint. Sd nu te inchini lor, nici sd slujesti lor, cd Eu sint

Domnul Durnnezeul tdu" 30
. Iar despre facerea de fapte bune a spus:

„Cinsteste pe tatdl tdu si pe mama ta, ca sd-ti fie tie bine si sd trdiesti multi

ani pe pdmintul pe care Eu Domnul Dumnezeu, ti-l dau tie" 31
. Iar despre

dreptate: „Sd nu fii desfrinat, sd nu ucizi, sd nu furi, sd nu dai mdrturie

mincinoasd impotriva aproapelui tdu, sd nu poftesti femeia aproapelui

27. Koch, Comic graecor. fragmenta, Fragm. 143; t. II, p. 522 (la S-B, p. 138,
nota 3).

28. Antinoos, necunoscut ca zeu in enciclopediile consultate.

29. Tit, 2, 12.

30. Ie?., 20, 4-5.
31.1es., 20, 12.
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tdu, sd nu poftesti casa lui, nici tarina lui, nici sluga lui, nici slujnica lui,

nici boul lui, nici o vita de jug a lui, nici vreun dobitoc al lui, nimic din cele-

cite sint ale aproapelui tdu32 . Sd nu stricijudecata sdracului cind se judecd;

de lot cuvintul nedrept fereste-te; pe eel nevinovat si pe eel drept sd nu-l

omori; sd nu dai dreptate celui rdu si daruri sd nu primesti; cd darurile

orbesc ochii celor ce vdd si stricd cuvintele cele drepte" 33
. Slujitor al

acestei legi dumnezeiesti a fost Moisi, care afost si sluga lui Dumnezeu34
in

toata lumea, dar mai ales intre evrei, numi^i si iudei; acestia, care erau

samm^a dreapta a unor barba^i cinstitori de Dumnezeu si sfinfi, ai lui

Avraam, Isaac si Iacov, au fost la inceput robi regelui Egiptului;aducindu-si

aminte Dumnezeu de ei si facind minuni si semne prin Moisi, i-a scapat in

chip minunat, i-a scos din Egipt si i-a dus prin asa numita pustie ; pe acestia

i-a asezat in pamintul Hanaan, numit mai tirziu Iudeea, le-a dat lege si i-a

inva^at toate. Aceasta lege, mare si minunata pentru orice dreptate,

cuprinde zece porunci, de care am vorbit mai sus.

X.

Evreii, fiind de neam din pamintul Haldeii, au fost straini in Egipt — pe

vremea aceea a fost foamete in Haldeia si a trebuit sa se duca in Egipt ca sa

cumpere de acolo griu; cu timpul au locuit in Egipt ca straini; acestea li s-au

intimplat asa cum le vestise mai dinainte Dumnezeu — pentru ca au locuit

in Egipt patru sute treizeci de ani si pentru ca Moisi avea sa-i scoata in

pustie, Dumnezeu i-a inva^at prin lege, spunindu-le: „Pe eel strain sd nu-l

necdjiti, cd voi stiti sufletul celui strain; cd si voi ati fost straini in pamintul

Egiptului" 3s
.

XI.

Poporul a calcat legea data de Dumnezeu; Dumnezeu, insa, fiind bun

si milostiv, n-a voit sa-i piarda, ci pe linga darea legii le-a mai trimis si

profep dintre fra^ii lor, ca sa-i inve^e si sa le aminteasca poruncile legii,

ca sa-i mtoarca la pocainja spre a nu mai pacatui; si le-a prezis ca daca vor

starui in fapte rele vor fi dap robi tuturor impara^iilor pamintului. §i ca

asta li s-a intimplat, e cunoscut. Isaia proorocul graieste tuturor despre

pocain^a, dar poporului iudeu direct: „Cdutap pe Domnul; si cind ll vefi

gdsi, chemafi-L, cind se va apropia de voi. Sd pdrdseascd eel necredincios

cdile lui si bdrbatul nelegiuit sfaturile lui si sd se intoarcd la Domnul

32. Ie? ., 20, 14-17.
33. Ies., 23, 6-8.
34. Ie?., 14,31.
35. Ie 5 ., 23,9.
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Dumnezeul lui; si-l va milui, cd mult va ierta pdcatele voastre" 36
. Iar alt

profet, Iezechiil, ace: „Dacd eel fdrddelege se va intoarce de la toate fdrdde-

legile pe care le-a fdcut si va pdzi poruncile Mele si va face dreptdpile Mele,

cu viapd va trdi si nu va muri. Toate nedreptdpile lui pe care le-a fdcut nu

se vor pomeni, ci va trdi intru dreptatea pe care a fdcut-o, cd nu vreau

moartea celui fdrddelege, zice Domnul, ci sd se intoarcd de pe calea rdutdpii

si sd fie viu" 31
. Iarasi Isaia zice: „Intoarcepi-vd cei ce sfdtuipi sfat adinc si

fdrddelege, ca sd vd mintuipi"39 . Iar altul, Ieremia, zice: „Intoarcepi-vd la

Domnul Dumnezeul vostru, cacelce culege in cosnitasa sivepi fi miluiti" 39
.

Multe sint, dar, mai bine spus, nenumarate, cele spuse in Sfintele Scripturi

despre pocain^a, pentru ca Dumnezeu totdeauna voieste sa se intoarca

neamul omenesc de la toate pacatele lui.

XII.

Mai mult: si cele spuse de lege despre dreptate sint la fel cu cele spuse

de profeji si de Evanghelii, pentru ca to^i cei insuflap de Dumnezeu au grait

prin unicul Duh al lui Dumnezeu. Isaia graieste asa: ,,Scoateti rdutdtik din

sufletele voastre, invdtindu-vd sd faceti bine, cdutati judecata, mintuiti pe

eel ndpdstuit, judecafi pe orfan, facefi dreptate vdduvei" 40
. Iarasi acelasi:

„Dezleagd, spune el, toata legdtura nedreptdfii, dezleagd invoielile cele cu

sild fdcute, iartd-i pe cei lovipi, rupe orice contract nedrept; fringe cu eel

fldmind piinea ta si bagd in casa ta pe sdracii fdrd addpost; de vezi pe eel

gol, imbracd-l si nu trece cu vederea pe cei ce sint din sdminta neamului

tdu. Atunci va iesi de dimineapd lumina ta si vindecarea ta iute va rdsdri si

va merge inaintea ta dreptatea ta"* 1

. La fel si Ieremia: „Stati, spune el, la

drumuri si vedefi si intrebapi care este calea cea bund a Domnului Dumne-
zeului nostru si mergeti pe ea si veti afla odihnd sufletelor voastre. Facepi

judecata dreaptd, cd in acestea este voinpa Domnului Dumnezeului

vostru"* 2
. La fel si Osie zice: „Facepi judecata si apropiapi-vd de Domnul

Dumnezeul vostru, Cei ce a intdrit cerul si a zidit pdmintul"* 3
. Un alt

profet, Ioil, graieste la fel cu acestia: „Adunapi poporul, sfinpipi biserica,

primipi pe bdtrini, adunapi pruncii care sug la sin ! Sd iasd mirele din camera

sa de culcare si mireasa din cdmara ei
44

. Rugapi-vd stdruitor Domnului

36. Is., 55, 6-7.
37.1ez., 18,21-23.
38. Is., 31, 6.

39. Icr., 6, 9.

40. Is., 1, 16-17.
41. Is., 58,6-8.
42. Ier., 6, 16.

43. Osie, 12, 6; 13, 4; Is., 56,1; 41, 1;45, 18.

44. Ioel, 2, 16.
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Dumnezeului vostru, ca sd vd miluiascd si va sterge pdcatele vostre" 4S
.

La fel sj un alt profet, Zaharia: „Acestea spune Domnul atottiitorul: Faceti

judecata cu dreptate ! Fiecare sd aibd mild si indurare de aproapele sdu !

Nu asupriti pe vdduvd, pe orfan si pe strain ! Fiecare sd nu poarte rdutate in

inima lui impotriva fratelui lui, zice Domnul atotfiitorul"46 .

XIII.

Iar despre curatie Sfintul Cuvint ne inva^a nu numai sa nu pacatuim

cu fapta, dar nici cu gindul; sa nu gindim ceva rau in inima noastra despre

cineva sau sa poftim, cu ochii, uitindu-ne la o femeie straina. Solomon,

care a fost imparat si profet, a spus: „Ochii tdi drept sd priveascd, iar

pleoapele tale cu dreptate sd facd semn ! Lasd urme drepte cu picioarele

tale /" 47
. Iar glasul evanghelic mai cu tarie ne inva^a despre curatie, zicind:

„Tot eel care se uitd la o femeie straina spre a o pofti pe ea a si fdcut

desfrinare cu ea in inima lui"* 9
. Cel care se edsdtoreste cu o femeie lasatd

de bdrbat face desfrinare; iar eel care lasd pe femeia lui, afard de cuvint de

desfrinare, o face sd se desfrineze" 49
. Solomon zice inca:,,^ pune cineva

foe in haina sa si nu-si va arde haina ? Sau va cdlca cineva pe carbuni aprinsi

si nu-si va arde picioarele ? Asa eel care intra la o femeie edsdtorita nuvafi

fara de vind" 50
.

XIV.

Si ca sa nu fim binevoitori numai cu cei de un neam cu noi, cum
gindesc unii, Isaia profetul a spus: „Spuneti celor ce vd urdsc pe voi si se

scirbesc de voi: „Sinteti fratii nostri !", ca numele Domnului sd fie sldvit

si sd fie vdzut intru bucuria lor" 51
; iar Evanghelia zice: „Iubiti pe dusmanii

vostri si vd rugati pentru cei ce vd supdrd. Ca dacd iubifipe cei ce va iubesc

pe voi, ce platd aveti ? Aceasta si tilharii si vamesii o fac
" s 2

. Pe cei care fee

binele ii inva^a sa nu se laude, ca sa nu caute lauda oamenilor. ,,Sd nu stie,

spune Evanghelia, mina ta cea stingd, ce face mina ta cea dreaptd" 53
. Mai

mult, Cuvintul eel dumnezeiesc ne porunceste sa ne supunem domniilor si

stapiniilor
54

si sa ne rugam pentru ele
55

, „ca sd ducem viapd pasnicd si

45. „Rugafi-va. . . pacatele voastre", nu sint in Ioel nici in alt loc din Scriptura.

46.Zah., 7,9-10.
47. Pilde, 4, 25-26.
48. Mt., 5,28.
49. Mt., 5,32.
50. Pilde, 6, 27-29.
51. Is., 66,5.
52. Mt., 5, 44, 46.

53.Mt.,6,3.
54. Tit, 3,1.
55. 1 Tim., 2, 1.
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liniftitd"
56

. §i ne inva^a „sd dam tuturor toate; celui cu cinstea, cinste,

celui cu frica, fried, celui cu dajdia, dajdie; sd nu fitn datori nimdnui cu

nimic, decit numai sd iubim pe topi"*
7

.

XV.
Gindeste-te, deci, daca cei care au niste inva|aturi ca acestea pot trai

oricum, pot avea legaturi nelegiuite, sau — ceea ce-i mai fara de Dumnezeu

decit toate — pot sa se atinga de carne omeneasca, cind nu ni-i ingaduit sa

vedem nici spectacolele cu lupte de gladiatori, spre a nu fi partasi si martori

crimelor ! Nu trebuie sa vedem nici chiar celelalte spectacole, ca sa nu ni se

intineze ochii si urechile, facindu-ne partasi crimelor care se declama pe

scena. Iar daca e vorba de mincare de carne de om, apoi pe scena Thyest 5 *

si Tereu59 isi maninca copiii; iar daca e vorba de desfrinare, apoi pe scena

sint declamate in piesele poe^ilor tragici, cu cuvinte frumoase, cu premii si

cinstiri, nu numai desfrinarile oamenilor, ci si ale zeilor. Departe de crestini

de a se gindi sa faca niste fapte ca acestea ! La ei castitatea este o realitate,

infrinarea se practica, monogamia se pastreaza, curapa se pazeste, nedrepta-

tea este izgonita, pacatul este smuls din radacina, dreptatea este traita,

legea stapineste, cinstirea de Dumnezeu se savirseste, Dumnezeu se marturi-

seste, adevarul este pre^uit, hjirul nu se pierde, pacea ne acopera, cuvintul

sfint ne pova^uie§te, in^elepciunea ne inva^a, via^a se incununeaza,

Dumnezeu impara^este. Pot sa-p spun multe despre felul nostru de vie^uire

?i despre indreptarile lui Dumnezeu, creatorul intregii zidiri, dar socot ca

cele amintite acum sint indestulatoare sa te faca sa cuno§ti mai bine cele ce

citesti si sa fii la fel de indragostit de stiin^a precum ai fost pina acum
indragostit de ea.

XVI.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau sa-^i arat acum mai precis cele cu

privire la cronologie, ca sa cuno^ti ca doctrina noastra nu este nici noua,

nici mitica, ci mai veche si mai adevarata decit inva^aturile tuturor poe^ilor

si scriitorilor, pentru ca ei au scris intemeia^i pe presupuneri. Unii, cei care

56. 1 Tim., 2, 2.

57. Rom., 13, 7-8.
58. Thyest, fiul lui Pelops, s-a certat cu Atreu, fratele sau, regele legendar al Micenei,

cind acesta a ajuns rege al Micenei. Ca sa scape cu via£a, Thyest a fugit din Micena.
Mai tirziu s-a inters, a cerut iertare si fratele sau 1-a primit, dar cu gind viclean. Pentru a

sarbatori impacarea, Atreu a dat un ospat, la care a servit mincari pregatite din carnea
celor doi fii ai lui Thyest.

59. Tereu, fiul lui Ares, regele Traciei, a avut un copil, pe Itys, din casatoria cu
Procna. Necinstind pe Filomela, sora Procnei, aceasta, spre a se razbuna pe so^ul ei,

a taiat pe Itys, copilul lor, ?i 1-a facut mincare so^ului ei.
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spun ca. lumea este necreata, ii dau o viafa fara de sfir§it ; alfii, cei care

afirma ca este creata, spun ca lumea are 153.075 ani. Aceasta o spune

Apolonie Egipteanul60 . Iar Platon, eel care pare ca a fost eel mai in^elept

dintre filozofii greci, la cita vorbarie n-a ajuns ! In lucrarea intitulata

Republica61
scrie categoric: „Cum s-ar fi descoperit ceva nou, daca lucrurile

ar fi ramas asa cum sint acuma rinduite ? Ca zeci de mii de zeci de mii de

ani au ramas ascunsi oamenilor; de o mie de ani sau de doua ori pe atifia

daca s-a descoperit ceva; unele lucruri au fost descoperite de Dedal 62
, altele

de Orfeu, iar altele de Palamed" 63
. Cind Platon a spus zeci de mii de zeci

de mii de ani a aratat timpul de la potop pina la Dedal. Platon a vorbit apoi

pe larg si de orasele din lume, de locuinfe §i de neamuri, dar marturiseste ca

pe acestea le-a spus prin presupuneri, ca zice: „Daca, o straine, vreun zeu

ne-ar fagadui ca putem porni sa cugetam despre legislate, prin cele ce

spunem acum" 64
. Estt clar deci ca cele ce-a scris Platon sint presupuneri; iar

daca-s presupuneri, spusele lui, nu-s adevarate.

XVII.

Dar, mai bine zis, trebuie sa fii ucenic al legiunii lui Dumnezeu. Dealtfel

insusi Platon a marturisit, spunind ca nu pofi cunoaste ceva precis, daca nu

te inva^a Dumnezeu prin lege65 . Dar ce ? N-au spus oare.si poe^ii Homer,

Hesiod si Orfeu ca au fost invaja^i de pronia dumnezeiasca ? Mai mult,

dupa acesti scriitori, au existat si ghicitori si prezicatori de la care au inva^at

sa scrie. Dar cu mult mai mult vom sti adevarul noi,care am fost invafati

de sfin^ii profe^i, pe care i-a insuflat Duhul eel Sfint al lui Dumnezeu ! Din

pricina asta toate cuvintele profefilor sint de acord unele cu altele fi nu se

contrazic; din pricina asta au predicat mai dinainte cele ce aveau sa se

intimple in lume. tmplinirea evenimentelor prezise de profe^i §>i a celor

savirsite pina acum poate invafa pe cei ce iubesc stiin^a, dar mai bine spus,

pe cei ce iubesc adevarul, ca sint adevarate cele predicate de eicu privire la

60. Miiller, Fragmenta hist, graecor., t. IV, p. 310 (la S-B, p. 146, nota 2).

61. Textul nu este din scrierea Republica, ci din Legi (la S-B, p. 146, nota 3).

62. Dedal, personaj mitologic, inventatorul ferastraului, toporului $i al altor

instrumente de timplarie. Din porunca regelui Minos al Cretdi, a construit Labirintul.

Inchis de Minos in Labirint impreuna cu fiul sau Icar, ?i-au facut amindoi aripi de pene
lipite cu ceara si au evadat, zburind. Icar a cazut in Marea Egee, pentru ca, apropiindu-se
prea mult de soare, s-a topit ceara, care Jinea unite penele; Dedal a coborit bine, dupa
unii in Italia, dupa al{ii in Egipt.

63. Palamed, erou grec legendar, inventatorul unor litere din alfabetul grec, al

calendarului, al greutatilor si masurilor, etc.

64. Platon, Legile, HI, p. 683 b {la S-B, p. 147, nota 1).

65. Platon, Menon, p. 100 (la S-B, p. 147, nota 2).
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anii si vremile de dinainte de potop, de la zidirea lumii si pina azi, a?a

precum s-au scurs anii, pentru a fi dovedita flecareala minciunii scriitoribr,

ca nu sint adevarate spusele lor.

XVIII.

Dupa cum am spus mai inainte
66

, Platon a aratat ca a fost un potop,

dar a spus ca n-a fost pe tot pamintul, ci numai pe sesuri si ca cei care au

fugit pe mun^ii cei mai mal^i au scapat. Al^ii vorbesc de Deucalion si Pyrra,

care au scapat de potop intr-o lada si ca Deucalion, dupa ce a iesit din

Jada, a aruncat pietre in urma lui si pietrele s-au facut oameni; se spune ca

de aid mul^imile de oameni au capatat numele de popoare67 . Al^ii iarasi

spun ca Clymenos68 a fost pe vremea celui de al doilea potop. Din cele ce

am spus mai inainte se vede clar ca cei care au scris unele ca acestea si au

filozofat zadarnic sint niste ticalosi, niste oameni foarte necredinciosi

si niste nepricepu^i. Moisi, profetul nostru si slujitor al lui Dumnezeu,

istorisind facerea lumii, a spus in ce chip a fost potopul pe pamint si tot ce

se leaga de potop. N-a nascocit pe Pyrra, nici pe Deucalion, nici pe Clymenos;

nici n-a spus ca numai sesurile au fost acoperite de ape, nici ca au scapat

numai cei care au fugit in mun^i.

XIX.

Dar nici n-a aratat ca a mai fost un al doilea potop, ci dimpotriva a

spus ca n-are sa mai fie pe lume potop de apa cum a fost si nici nu va mai

fi
69

. Moisi a spus ca au scapat de potop opt suflete de oameni in corabia

care a fost facuta la porunca lui Dumnezeu 70
; nu de Deucalion, ci de Noe,

un nume evreiesc, care in limba greaca se tilcuieste: odihna. Asa precum am
aratat in alta carte, Noe, vestind oamenilor de atunci ca va veni potopul,

le-a profe^it, zicind: „Veni{i, va cheama Dumnezeu la pocain^a". De aceea

in chip propriu Noe a fost numit Deucalion 71
. Noe a avut trei fii, precum am

aratat si in cartea a doua72
, care se numeau: Sim, Ham si Iafet

73
; ei aveau

si trei femei, fiecare din ei; si avea si Noe femeia sa
74

. Unii au numit pe Noe:

66.111,16.
67. De la asemanarea fonetica intre Xidoq (piatra) ?i Xao? (popor).
68. Clymenos, eel care a reintrodus jocurile olimpice dupa cincizeci de ani de la

potopul lui Deucalion.
69. Fac, 8, 11.

70. Fac, 6, 13-16.
71. De la cuvintele inceputului proorociei lui Noe: Aeure /caXe?et= Veni^i.va

cheama.
72. Capitolele 30-31.
73. Fac, 5,32.
74. Fac, 7, 13: cei trei fii aveau, fiecare, femeia sa.
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Eunuhos. Au scapat din potop a§adar, cu totul, opt suflete omenesti, cele

care s-au gasit in corabie. Moisi a insemnat ca potopul a {inut patruzeci de

zile §i patruzeci de nop^i 75
,s-au rupt jgheaburile cerului $i s-au revarsat toate

izvoarele adincului 76
, incit apa s-a ridicat cu cincisprezece co^i mai presus de

eel mai inalt munte 77
. §i asa a pierit neamul tuturor oamenilor de atunci sj

au scapat numai cei care fusesera pazi^i in corabie, cei opt, de care am vorbit

mai inainte. Ramasi^ele corabiei se vad pina azi in mun^ii arabici. Aceasta

e pe scurt istoria potopului.

XX.

Dupa cum am spus mai inainte, Moisi a condus pe iudei, dupa ce au

fost izgoni^i din pamintul Egiptului de imparatul Faraon; numele lui era

Tethmosis, care, dupa cum calculeaza Manethos78
, a domnit douazeci si

cinci de ani sj patru luni dupa izgonirea poporului. Dupa Tethmosis a

domnit Hebron treisprezece ani; dupa acesta, Amenofis douazeci de ani sj

§apte luni; dupa acesta Amessa, sora lui, douazeci sj unu de ani si o luna;

dupa aceasta Mefres, doisprezece ani §i noua luni; dupa acesta Meforammu-

thosis, douazeci de ani sj zece luni; dupa acesta, Tythmosis noua ani §i opt

luni; dupa acesta Damfenopbis treizeci de ani §i zece luni; dupa acesta Oros

treizeci si sase de ani si cinci luni; apoi fiica acestuia zece ani $i trei luni;

dupa aceasta, Merheres, doisprezece ani si trei luni; dupa acesta, Armais,

patru ani §i o luna; dupa acesta, Ramesses, un an §i patru luni; dupa acesta,

Messes, fiul lui Miammos, sase ani §i doua luni; dupa acesta, Amenofis,

nouasprezece ani si §ase luni; dupa acesta, Thoissos si Ramesses, zece ani,

despre care se spune ca au avut o cavalerie puternica $i o mare flota de

razboi pentru timpurile lor. Evreii, care locuiau in acel timp ca straini in

Egipt, fiind lua^i robi de Tethmosis, regele de care am vorbit mai inainte, au

zidit acestui rege ceta^i puternice: Peitho, Ramesse si On, care este Heliopo-

lis. Deci evreii, care sint §i stramo§i ai no§tri, sint mai vechi decit ceta^ile

egiptene amintite mai inainte; de la evrei avem sfintele car^i, care, dupa cum

am spus mai inainte, sint mai vechi decit to^i scriitorii.

Egiptul isi are numele de la regele Sethos, pentru ca se spune ca Sethos

se numea Egipt. Sethos a avut un frate cu numele Armais; acesta, sub numele

de Danaos 79
, a plecat din Egipt in Argos; de acesta amintesc ceilalji scriitori,

ca fiind foarte vechi.

75. Fac, 7,12, 17.

76. Fac.,7, 11.

77. Fac, 7, 19-20.
78. Manethos, preot si istoric egiptean, a compus pe la 270 i. Hr. o Istorie a Egiptu-

lui in trei volume; in aceasta istorie Manethos a impartit pe toti imparatii Egiptului in

treizeci de dinastii.

79. Danaos, fiul mitic allui Belos si al Anhiroei, nepotul lui Poseidon, tatal Danaide-
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XXI.

Dar Manethos, care a palavragit multe despre egipteni, a mai si hulit,

spunind ca Moisi si evreii cei impreuna cu el au fost izgoniji din Egipt

pentru ca erau plini de lepra ; dar n-a putut spune cu precizie cind au fost

izgoni^i. Manethos a spus ca erau pastori si dusmani ai egiptenilor; fara voia

lui a spus ca erau pastori, silit de adevar. Da, intr-adevar, stramosii nostri,

care au locuit ca straini in Egipt, erau pastori, dar nu leprosi. Cind au ajuns

in pamintul numit Ierosolima, unde mai pe urma au si locuit preofii, care

din porunca lui Dumnezeu stateau neintrerupt in templu, vindecau — si ne

arata sfintele car^i in ce chip — orice boala si orice suferin^a si tamaduiau

si pe leprosi. Solomon, regele Iudeii, a zidit templul.

Manethos se inseala in privin^a anilor; se vede aceasta din spusele sale;

dar se inseala si cu privire la regele cu numele Faraon, care i-a izgonit pe

evrei din Egipt. Regele acela nu mai domnea peste egipteni, pentru ca,

urmarindu-i cu oastea sa de evrei, s-a inecat in Marea Rosie. Mai mult:

Manethos minte si cind spune ca cei numip de el pastori s-au razboit cu

egipienii. Evreii au iesit din Egipt cu trei sute treisprezece ani inainte de a

ajunge Danaos in Argos, si au locuit de atunci in {ara care se numeste si

acum Iudeea. Este clar ca cei mai multi scriitori greci il socot pe Danaos mai

vechi decit pe toji ceilalji. Deci Manethos, in scrierile lui, ne-adat, fara voia

lui, doua adevaruri: primul, marturisind ca evreii au fost pastori, al doilea,

spunind ca au fost izgoni^i din pamintul Egiptului; iar din relatarile acestea

reiese ca Moisi si cei care au plecat impreuna cu el au trait cu noua sute sau

o mie de ani inainte de razboiul troian.

XXII.

Iar despre zidirea templului din Iudeea, pe care I-a zidit imparatul

Solomon la cinci sute saizeci si sase de ani dupa iesirea iudeilor din Egipt,

este scris si de tirieni cum a fost zidit templul. In arhivele lor se pastreaza

scrieri in care este scris ca templul lui Solomon a fost zidit cu o suta treizeci

si patru de ani §i sase luni inainte de zidirea Cartaginei de catre tirieni.

Acestea s-au scris de Hieromos, regele Tirului, fiul lui Abeibalos, pentru ca

Hieromos era prieten cu Solomon, datorita legaturilor prietenesti ale tatalui

sau cu Solomon, dar totodata datorita si covirsitoarei in^elepciuni pe care o

avea Solomon. Ei se consultau adeseori unul cu altul in diferite probleme; si

se spune, ca dovada ca la tirieni se pastreaza pina acum copii dupa scrisorile

lor, ca isi scriau unul altuia, dupa cum men^ioneaza Menandru Efeseanul80 ,

lor. A domnit mai intii in Egipt impreuna cu fratele sau Egipt; certindu-se cu el, a plecat

cu cele cincizeci de fiice ale lui si s-a stabilit in Argos.

80. Menandru Efeseanul, necunoscut enciclopediilor consultate.
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care a scris istoria imparapei Tirului. Acesta spune asa: ,,La moartea lui

Abeibalos, regele Tirului, i-a urmat la tron Hieromos, fiul lui, care a trait

cincizeci si trei de ani. Acestuia i-a urmat Bazoros, care a trait patruzeci si

trei de ani si a domnit saptesprezece ani. Dupa acesta, Methuastartos, care

a trait cincizeci si patru de ani si a domnit doisprezece ani. Dupa acesta

Atharymos, fratele lui, care a trait cincizeci si opt de ani si a domnit noua
ani. Pe acesta 1-a ucis Helles, fratele lui, care a trait cincizeci de ani si a

domnit opt luni. Pe acesta 1-a ucis Iuthobalos, preotul Astartei81 , care a trait

patruzeci de ani si a domnit doisprezece ani. Acestuia i-a urmat Bazoros,

fiul lui, care a trait patruzeci si cinci de ani si a domnit sapte ani. Fiul

acestuia, Mettenos a trait treizeci si doi de ani si a domnit douazeci si noua

de ani. Acestuia i-a urmat Pygmalion, care a trait cincizeci si sase de ani si

a domnit sapte ani. In al saptelea an al domniei lui, sora lui fugind in Libia

a zidit orasul care pina azi se numeste Cartagina. tn total, de la domnia lui

Hieromos pina la zidirea Cartaginei sint o suta cincizeci si cinci de ani si

opt luni. In anul al doisprezecelea al domniei lui Hieromos a fost zidit

templul din Ierusalim, asa ca de la zidirea templului pina la zidirea Cartagi-

nei sint in total o suta treizeci si trei de ani si opt luni".

XXIII.

Sa ne fie indestulatoare cele spuse in istoriile FenicW si Egiptului, pe

care le-au scris despre timpurile noastre Manethos Egipteanul, Menandru
Efeseanul si Iosif

82
, eel care a scris despre razboiul iudaic, dus impotriva lor

de romani. Din aceste scrieri vechi se vede ca scrierile date noua prin Moisi,

ba chiar cele ale profe^ilor, sint mai vechi decit celelalte scrieri; ca eel mai

din urma dintre profe^i, cu numele Zaharia, a trait pe timpul domniei lui

Darius83 . Dar si to$i legiuitorii au dat legile lor in urma car^ilor lui Moisi

si profejilor. Daca mi-ai vorbi de Solon atenianul, i^i voi spune ca acesta a

trait pe timpul impara^ilor Cirus84 si Darius, pe timpul profetului Zaharia,

amintit mai sus, care au trait cu mul{i ani in urma lui Moisi; iar daca mi-ai

81. Astarte, divinitate semitica, zeija cerului, protectoarea multor orase.

82. Iosif Flaviu, istoric evreu, nascut in anul 37 la Ierusalim , mort la Roma in anul
100, descendent dintr-o familie sacerdotala. Era in Ierusalim in timpul asediului. A scris:

Razboiul iudaic, Antichitafile iudaice si Viafa sa.

83. Darius, fiul lui Histaspe, imparatul persilor (521—486 i. Hr.) a refacut unitatea

impara^iei persane, recucerind Babilonul, Susania si Media; a supus Tracia si Macedonia,
a luptat impotriva sci^ilor la Dunarea de Jos (514 i. Hr.). A fost infiint de greci la

Maraton (400 i. Hr.).

84. Cirus II eel Mare, imparatul persilor (558—528 i. Hr.) prin victoriile sale a ajuns

stapinul intregii Asii occidentale. A fost invins si ucis in 528 in lupta din Massagetia.
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vorbi de legiuitorii Licurg85 , Dracon86
si Minos87

, iti voi spune ca Sfintele

Car^i sint cu mult mai vechi decit acestia, iar scrierile care cuprind legea cea

dumnezeiasca data noua prin Moisi sint mai vechi chiar decit Zeus, care a

impara^it peste cretani si decit razboiul troian. Dar ca sa fac o dovada mai

exacta a timpurilor si a vremilor, voi vorbi, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu

numai de evenimentele de dupa potop, ci si de cele de dinainte de potop;

si voi spune, pe cit imi va sta in putin^a, numarul anilor tuturor evenimente-

lor; o voi face acum, luindu-o chiar de la inceput, de la facerea himii, despre

care a scris Moisi, slujitorul lui Dumnezeu, prin Duhul eel Sfint. Moisi,

yorbind de zidirea si facerea lumii, de omul eel dintii zidit, si de evenimente-

le care au urmat, a insemnat si anii care au urmat, a insemnat si anii care s-au

scurs inainte de potop. Am sa cer har de la singurul Dumnezeu, ca sa spun

dupa voin|a Lui adevarul si pe toate exact, ca si tu si oricine va citi acestea

sa fi{i condusi de adevar si de harul lui Dumnezeu. Voi incepe, asadar, mai

intii cu genealogiile consemnate in scris, adica voi face inceputul cu omul eel

intii zidit.

XXIV.

Adam a trait 230 de ani pina cind a nascut pe fiul sau 88 ; Sit, fiul lui,

205 ani; Enos, fiul lui, 190 de ani; Cainan, fiul lui, 170 de ani; Maleleil, fiul

lui, 165 de ani; Ieret, fiul hii, 162 de ani; Enoh, fiul lui, 165 de ani; Matusala,

fiul lui, 167 de ani; Lameh, fiul lui, 188 de ani; acestuia i s-a nascut

un fiu, Noe, eel amintit mai inainte, care a nascut pe Sim, cind era

de 500 de ani. Pe timpul lui a fost potopul, el fiind de 600 de ani. To^i anii

pina la potop sint 2242. Indata dupa potop, Sim, fiind de 100 de ani,

a

nascut. pe Arfaxat, iar Arfaxat a nascut pe Sala, fiind de 135 de ani; iar Sala

a nascut pe Eber, fiind de 130 de ani;de la Eber neamullor a primit numele

de evrei. Eber a nascut pe Faleg, fiind de 134 de ani;acesta a nascut pe

Ragav, fiind de 132 de ani; acesta a nascut pe Seruh, fiind de 130 de ani;

acesta a nascut pe Nahor, fiind de 75 de ani; acesta a nascut pe Iharra, fiind

de 70 de ani; fiul acestuia, Avraam, patriarhul nostru, a nascut pe Isaac,

fiind de 100 de ani. Au fost deci pina la Avraam 3278 de ani. Isaac, de care

am vorbit mai sus, era de 60 de ani cind a nascut pe Iacov. Iacov a trait

85. Licurg, legiuitorul pe jumatate legendar al Spartei. Dupa lungi calatorii in
Egipt si India, la cererea spartanilor si a poruncii oracolului de la Delfi, a dat legi noi tarii

sale.

86. Dracon, arhonte si legiuitor atenian (sec. VII i. Hr.). Codul de legi alcatuit de el

a ramas celebru prin asprimea pedepselor; erau pedepsite cu moartea cele mai mici
delicte. De la numele lui, zisa: legi draconice.

87. Minos, rege legendar al Cretei, fiul lui Zeus si al Europei, legislatorul Cretei.

Dupa moartea sa, a ajuns unul din judecatorii infernului.

88. Adica, pe Sit.
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pina la mutarea in Egipt, de care am amintit mai sus, 130 de ani;evreii au

stat ca straini in Egipt 430 de ani; dupa ce au iesit din pamintul Egiptului

au ratacit prin pustie 40 de ani. De to\i deci au fost 3938 de ani pina in

timpul in care a murit Moisi si a urmat la conducerea poporului Iisus, fail lui

Navi, care a stat in fruntea evreilor 27 de ani. Dupa Iisus al lui Navi, poporul

a calcat poruncile lui Dumnezeu si a fost rob vreme de opt ani regelui

Husarathon al Mesopotamiei89 . Pocaindu-se poporul, evreii au avut

judecatori: Gonotheil 40 de ani, Eclon 18 ani, Aoth 8 ani. Apoi, pentru ca

au pacatuit, au fost subjugaji de cei de alt neam, 20 de ani90 .

Apoi Debora le-a fost judecator 40 de ani 91
. Apoi madianifii i-au sub-

jugat 7 ani92 . Apoi le-a fost judecator Ghedeon 40 de ani. Avimeleh 3 ani,

Thola 23 de ani, lair 22 de ani
93

. Apoi filistenii si amanitiii-au subjugat 18

ani
94

. Apoi le-a fost judecator Iefthae 6 ani, Esbon 7 ani, Elon 10 ani si

Abdon 8 ani
95

. Apoi cei de alt neam i-au subjugat 40 de ani96 . Apoi Samson
le-a fost judecator 20 de ani9 7

. Apoi au avut pace 40 de ani. Apoi au avut

judecator pe Samira un an, pe His 20 de ani, pe Samuil 12 ani.

XXV.
Dupa judecatori, evreii au avut impara^i. Cei dintii imparat, cu numele

Saul, a domnit 20 de ani; apoi David, stramoful nostru, 40 de ani. Pina la

domnia lui David sint de to^i 498 de ani. Dupa acestia a impara^it 40 de ani

Solomon, eel dintii imparat care, dupa rinduiala lui Dumnezeu, a zidit

templul din Ierusalim; dupa acesta, Rovoam 17 ani;dupa acesta, Abia 7 ani;

dupa acesta, Asa 41 de ani; dupa acesta, Iosafat 25 de ani; dupa acesta,

Ioram 8 ani; dupa acesta, Ohozias un an; dupa acesta, Gotholias 6 ani;

dupa acesta Ioas 40 de ani; dupa acesta Amesias 39 de ani; dupa acesta,

Ozias 52 de ani; dupa acesta, Ioatham 16 ani; dupa acesta, Ahaz 17 ani;

dupa acesta, Ezechias 29 de ani; dupa acesta, Manasses 55 de ani; dupa
acesta, Amos 2 ani; dupa acesta, Iosias 31 de ani; dupa acesta, Ohas 3 kmi;

dupa acesta, Ioachim 11 ani; apoi, alt Ioachim trei luni si zece zile; dupa
acesta, Sedechias 11 ani. Dupa acesti imparafi, pentru ca poporul a staruit

in pacatele lui si nu s-a pocait, potrivit profefiei lui Ieremia98 , s-a suit in

89.Jud., 3,8.

90.Jud., 4, 3.

91.Jud., 5, 32.

92.Jud.,6,l.
93.Jud., 6,8-10, 5.

94.Jud., 10,8.

95.Jud., 11, 1-12,15.
96.Jud., 13, 1.

97.Jud., 16,32.
98. Ier.,6,22;16, 15.
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Iudeea imparatul Babilonului, Nabuhodonosor cu numele" . Acesta amutat

pe poporul iudeilor in Babilon si a darimat templul,pe care-lzidise Solomon.

In robia babilonica poporul a stat 70 de ani. Sint pina la§edeream Babilon

de tofi 4954 de ani, 6 luni si 10 zile. Dupa cum Dumnezeu a proorocit

prin profetul Ieremia, ca poporul are sa fie dus in Babibn in robie, tot a$a

a aratat mai dinainte ca iudeii se vor intoarce iarasi in pamintul lor dupa
70 de ani. Dupa trecere de 30 de ani100 , a ajuns Cirus imparat al persilor.

Acesta, potrivit profefiei lui Ieremia, in al doilea ah al domniei lui, a dat

ordin in scris ca top iudeii care se afla in impara^ia lui sa se intoarca in {ara

lor sj sa recladeasca lui Dumnezeu templul pe care-1 darimase imparatul

Babilonului, mai sus amintit. In afara de asta, Cirus, la porunca lui Dumne-
zeu, a dat ordin lui Sabessaros si Mithridate, oameni din garda sa personala,

sa duca inapoi si sa puna in templu vasele luate din- templul din Iudeea de

Nabuhodonosor. A§adar, in al doilea an al domniei lui Darius 1 ° * se implinesc

cei 70 de ani, profe{iti de Ieremia.

XXVI.

Din acestea se vede ca sfintele noastre car|i se dovedesc a fi mai vechi

si mai adevarate decit ale grecilor §i egiptenilor sau decit ale celorlalji

istoriografi. Herodot, Tuchidide sau chiar Xenofon 102 sau ceiklri istorio-

grafi au inceput istoriile lor cam de la domniile lui Cirus si Darius, pentru ca

n-au putut sa vorbeasca cu precizie despre timpurile cele vechi si mai inainte

de ei. Ce lucru mare au spus, daca au vorbit de Darius si Cirus, imparafii

barbarilor, sau la greci103 , de Zopyros104
si Hippias105 sau de razboaiele

99. Navuhodonosor, imparatul Babilonului (605—562 i. Hr.) a facut mai multe
campanii impotriva Egiptului. In 586 a cucerit Iudeea si a distrus Ierusalimul.

100. Am pastrat lectura edifiei lui Otto, „30 de ani"; S-B, dau o alta lectura:

„ 70 de ani".

101. Am pastrat iaraji lectura edi^iei lui Otto „Darius". S-B o corecteaza prin

„Cyrus", pentru a pune de acord contextul.

102. Xenofon, istoric, filozof si general atenian, ucenic al lui Socrate (430—355 i.

Hr.). Xenofon a fost un poligraf; a scris lucrari de istorie (Anabasis, Viafa si faptele lui

Cirus, Hellenica), lucrari despre Socrate (Memorii, Banchetul, Apologia lui Socrate),

lucraii de filozofie, lucrari de economie.
103. Teofil trece printre greci si pe Zopyros, care era persan.

104. Zopyros, satrap persan, celebru prin devotamentul sau fa^a de imparatul
Darius I (521—486 i. Hr.). In timpul asediului Babilonului, aparat de Navuhodonosor III,

Zopyros, pentru a-1 ajuta pe Darius sa cucereasca cetatea, ?i-a taiat nasul si urechile,

si-a sfisiat trupul cu lovituri de bici f i s-a dus in Babilon ca transfug. Ciftigind increderea

asediaf ilor, a putut deschide por^ile ceta^ii si asa persii au cucerit Babilonul.

105. Hippias, tiran al Atenei (527-510 i. Hr.), fiul lui Pisistrate. La inceput a

continuat politica abila si concilianta a tatalui sau, apoi insa, a instaurat teroarea si a

fost exilat.
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atenienilor si lacedemonienilor sau de faptele lvri Xerxes 106 sau ale lui

Pausanias107 , care refugiat intr-un templu al Atenei a fost in primejdia de a

muri de foame sau de Temistocle108 si de razboiul peloponesian sau de

Alcibiade 109
si Thrasybul 1 » ° ?

N-am de gind sa prezint material de poliloghie, ci sa fac cunoscut

numarul anilor de la facerea lumii si sa dovedesc stradania zadarnica si

vorbaria scriitorilor, ca nici nu s-au scurs, dupa cum a spus Platon, doua

miriade de miriade de ani — ca ati^ia ani a aratat ca au fost de la potop

pina in zilele lui — nici cincisprezece miriade si trei mii saptezeci si cinci de

ani, cum a zis istoricul Apolonie Egipteanul, precum am aratat mai

inainte 1 '

' , nici ca lumea este nefacuta § i ca toate cele din univers s-au facut

de la sine, precum au flecarit Pitagora si ceilalti, ci universul este facut si

condus de pronia lui Dumnezeu, Cel care le-a facut pe toate. Iar celor care

vor sa se incredinfeze de adevar, le-o arata timpul si anii.

Dar ca sa nu para ca am mers cu aratarea vremilor numai pina la Cirus si

ca am trecut cu vederea vremile de dupa el, pentru ca n-am putut sa le arat,

voi incerca, cu ajutorul lui Dumnezeu , pe cit voi putea, sa lamuresc si timpu-

rile de mai tirziu.

XXVII.

Cirus a domnit 38 de ani si a fost ucis de Tomyrida 1 ' 2
, in Massage-

tia
1 J 3

; era olimpiada a saizeci si doua. De atunci au inceput romanii sa

ajunga puternici, intari^i fiind de Dumnezeu. Roma fusese zidita de

Romulus, fiul lui Ares si al Iliei, dupa cum scrie istoria, in olimpiada a

saptea, cu saptesprezece zile inainte de calendele lui mai, anul socotindu-se

106. Xerxes, fiul lui Darius I, imparatul persilor (486—465 i. Hr.), a supus Egiptul,

a cucerit Atica, a invins pe Leonida la Termopile si a distrus Atena; fiind infrint la

Salamina, a fost nevoit sa se intoarca in Asia. A fost ucis de unul din curtenii sai.

107. Pausanias, principe lacedemonian, mort pe la 470 i. Hr. A comandat armata
in lupta de la Platea. Suspectat ca vrea sa supuna intreaga Grecie cu ajutorul persilor,

si-a gasit scaparea refugiindu-se intr-un templu.
108. Temistocle, general si om de stat atenian, seful partidului democrat (520—

460 i. Hr.). A cistigat batalia de la Salamina, infringind flota persana, condusa de Xerxes.
A murit in exil.

109. Alcibiade, general, orator, om politic atenian, ucenic al lui Socrate (450—
404 i. Hr.). Aventuros ca general, ducindu-si patria in dezastruosul razboi din Sic ilia,

nestatornic ca om politic, punindu-se pe rind si in slujba Atenei si a Spartei, a sfirsit

prin a se exila si a fost asasinat din ordinul satrapului Farnabaze al Bitiniei.

110. Thrasybul, general si om de stat atenian (445—388 i. Hr.), a alungat, cu
ajutorul tebanilor, pe cei treizeci de tirani ai Atenei si a restaurat regimul democratic.

111. Cartealll, 16.

112. Tomyrida a fost regina massage^ilor din Scifia. In anul 528 i. Hr., Cirus s-a

pornit cu razboi impotriva ei. La inceput a fost invinsa, dar intr-o noua batalie-, Tomyri-
da a biruit pe persi si 1-a ucis pe Cirus.

113. Massagetia este Turkestanul de astazi.
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pe atunci la zece luni. Cirus amurit, dupa cum am spus mai sus, in olimpiada

a §aizeci si doua, adica in anul 220 de la intemeierea Romei, cind domnea
peste Romani Tarquinius114 , zis Superbus. El este eel dintii care a surghiunit

pe cfyiva romani; a necinstit copii, a dat drept de ceta^enie eunucilor; mai

mult, necinstea fecioarele, apoi le marita. De aceea, pe buna dreptate,

romanii 1-au numit „Superbul", care se tilcuie^te ,,ingimfatul". El este eel

dintii care a legiuit ca celor care-1 saluta pe el, al^ii sa le raspunda la salut.

A domnit 25 de ani. Dupa el, vreme de 453 de ani, au urmat an de an

consuli, tribuni §i edili; a infira numele lor ar lua mult timp si o socot de

prisos. Dar daca vrea cineva sa le afle le va gasi in insemnarile pe care le-a

alcatuit Chryseros Nomenclatorul 1 ' s
, sclavul eliberat al lui Marcus Aurelius

Verus; acesta a consemnat clar toate, si evenimentele, si numele, si anii

de la zidirea Romei pina la moartea stapinului sau, imparatul Verus. Au
domnit deci magistra{ii anuali, precum am spus, 453 de ani; apoi au inceput

sa domneasca a§a numi^ii impara^i. Mai intii Caius Iulius, care a domnit

3 ani, 4 luni §i 6 zile; apoi August, 56 de ani, 4 luni §i o zi; Tiberiu, 22 de

ani; apoi un alt Caius 3 ani, 8 luni §i 7 zile; Claudius, 13 ani, 8 luni $i 24 de

zile; Neron, 13 ani, 6 luni §i 28 de zile; Galba, 7 luni sj 6 zile; Oton, 3 luni

§i 5 zile; Vitelius, 6 luni §i 12 zile; Vespasian, 9 ani, 11 luni §i 22 de zile;

Tit, 2 ani si 22 de zile; Dome^ian, 15 ani, 5 luni si 6 zile; Nerva, 1 an, 4 luni

si zece zile; Traian, 19 ani, 6 luni si 16 zile; Adrian, 20 de ani, 10 luni si

28 de zile; Antonin, 22 de ani, 7 luni si 6 zile; Verus, 19 ani si 10 zile.

A^adar timpul cezarilor pina la moartea imparatului Verus sint 225 de ani,

iar de la moartea lui Cirus si domnia peste romani a lui Tarquinius Superbus

pina la moartea imparatului Verus, de care am vorbit mai inainte, sint de

tofi 741 de ani.

XXVIII.

Pe scurt tot timpul de la inceputul lumii se prezinta asa:

De la zidirea lumii pina la potop au fost 2.242 de ani

De la potop pina la na§terea fiului lui Avraam, stramosul nostru 1.036 de ani

De la Isaac, fiul lui Avraam, pina la sederea poporului impreuna

cu Moisi in pustie 660 de ani

De la moartea lui Moisi si conducerea lui Iisus fiul lui Navi

pina la moartea lui David patriarhul 498 de ani

114. Tarquinius Superbus (mort in anul 496 i. Hr.) a fost al japtelea si ultimul

din cei sapte regi ai Romei. Din pricina tiraniei lui, poporul s-a rasculat, 1-a inlaturat de
la domnie si a proclamat republica.

115. Chryseros a scris o sinopsa cronologica a istoriei romane de la intemeierea

Romei pina in timpul imparatului Marcu Aureliu.
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Iar de la moartea lui David si domnia lui Solomon pina la

stramutarea poporului in pamintul Babilonului 518 de ani,

6 luni si 10 zile

Iar de la domnia lui Grus pina. la moartea imparatului

Aureliu Verus 741 de ani

La un loc, de la zidirea lumii se aduna de to{i 5.695 de ani, lasind la

o parte lunile si zilele.

XXIX.
Stringind asadar la un loc anii si toate cele spuse, se poate vedea

vechimea car^ilor profetice si dumnezeirea inva^aturii noastre; se poate

vedea ca inva^atura noastra nu e noua si nici nu sint mituri si minciuni,

cum gindesc unii, evenimentele istoriei noastre, ci mai vechi si mai adevarate

decit ale celorlal^i. Thallos116 aminteste de Belos, care a domnit peste

asirieni si de Cronos Titanul, spunind ca Belos impreuna cu titanii a luptat

impotriva lui Zeus si a asa-numi^ilor zei care erau impreuna cu acesta.

Si spune ca Gygos, fiind biruit, a fugit in Tartesson, care facea parte din

^ara numita pe atunci Acta, iar acum se numeste Atica; peste aceea domnea
atunci Gygos. Socot ca nu mai este nevoie sa insir celelalte Jari si orase,

sa vorbesc de originea numelor lor mai ales tie, care cunosti istoria.

Asadar se vede de aici ca Moisi este mai vechi decit to^i scriitorii ( sinu

numai el, ci si cei mai mul^i din profe^ii care au trait dupa el); este mai vechi

si decit Cronos si Belos si decit razboiul troian. Dupa istoria lui Thallos,

Belos a trait cu 322 de ani inaintea razboiului troian. Si am aratat mai sus,

ca Moisi a trait cu 900 sau chiar cu 1000 de ani inainte de caderea Troiei.

Cronos si Belos au fost contemporani ; dar cei mai mul^i nu stiu cine a fost

Cronos sau cine a fost Belos. Unii il cinstesc pe Cronos ca zeu,si-l numesc
Bel sau Bal, mai ales cei care locuiesc in ^inuturile rasaritene, nestiind nici

cine este Cronos, nici cine este Belos. La romanise numeste Saturn, dar nici

ei nu stiu care din ei este Saturn: Cronos sau Belos. Se spune ca inceputul

olimpiadelor este de la Eifitos
117

, dupa al^ii de la Limos 1

!

8
, care a

fost numit si Ilios. Am aratat, in cele de mai sus, care este numarul
anilor si sirul olimpiadelor. Socot ca am spus, cit mi-a stat in putinta,

exact numarul anilor si al vechimii evenimentelor din istoria noastra.

Iar daca mi-a scapat vreun an, apoi poate fi vorba de 50 de ani saude 100 de

ani sau chiar de 200 de ani, dar nu de miriade sau mii de ani, asa cum au spus

116. Thallos, necunoscut in enciclopediile consultate.
117. Eifitos a infiintat jocurile olimpice la ordinul unui oracol de la Delfi, pentru a

pune capat razboaielor interne si unei ciume.
118. Limos, necunoscut enciclopediilor consultate.
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mai inainte Platon, Apoloniu §i ceilal^i care au scris minciuni. Poate ca nici

eu nu §tiu exact numarul tuturor anilor, pentru ca in circle noastre sfinte

sint lasate la o parte hinile si zilele.

Mai mult, cele ce am spus despre ani concorda cu cele spuse de

Berosos119 , care a fost filozof haldeu; el a facut cunoscute grecilor scrierile

haldeice; acest filozof a vorbit la fel cu Moisi despre potop si despre alte

multe fapte istorice. Mai mult, spusele hii sint de acord in parte cu cele spuse

de profepi Ieremia si Daniel, anume despre cele suferite de iudei de la

imparatul Babilonului, pe care Berosos il numeste Nabopalassar, iar de evrei

este numit Nabuhodonosor. Aminteste si de templul din Ierusalim, care a

fost pustiit de imparatul haldeilor; ca i-au fost puse temeliile in al doilea

an de domnie a lui Cirus si ca templul s-a sfirsit de zidit in al doilea an de

domnie a lui Darius.

XXX.
Grecii, insa, nu men^ioneaza deloc faptele istorice adevarate, mai

intii, pentru ca ei au cunoscut tirziu scrierea; ei insisi vorbesc de descoperi-

rea scrierii fi unii spun ca a fost descoperita de haldei, al^ii de egipteni,

al^ii de fenicieni; in al doilea loc, pentru ca au gresit sj gresesc, deoarece nu

vorbesc de Dumnezeu, ci de lucruri de^arte si fara de folos. Astfel, grecii

vorbesc cu zel de Homer, de Heisod si de ceilal^i poe^i, dar slava nemuritoru-

lui si singurului Dumnezeu nu numai ca au uitat-o, dar o sibirfesc; mai

mult, au prigonit si prigonesc in fiecare zi pe cei care slujesc lui Dumnezeu.

Dar nu numai atit ! Dau premii sj recompense celor care, cu cuvinte

frumoase, Il insulta pe Dumnezeu, iar pe cei care se straduiesc pentru

virtute si due o via^a cuvioasa, pe unii i-au lovit cu pietre, pe al^ii i-au ucis

si pina astazi ii supun la cumplite torturi. De aceea unii ca acesjia au pierdut

neaparat in^elepciunea lui Dumnezeu si adevarulnu 1-au gasit.

Deci, daca vrei, citeste-le acestea cu atenpe, ca sa-p fie sfetnic si

arvuna pentru adevar.

119. Berosos, preot babilonean, istoric $i astronom, nascut pe la 330 l. Hr. A scris

in grecejte o lucrare istorica, intitulata probabil Babiloniacon, impar^ita in trei par^i;

prima parte merge de la facerea lumii pina la potop; a doua pina la imparatul Nabonasar
(sec. VIII i. Hr.); a treia parte de la Nabonasar pina la Alexandru eel Mare (356—323 i.

Hr.). Din pacate, din lucrarea lui Berosos nu ne-au ramas decit fragmente transmise de
Iosif Flaviu (+ 100), Clement Alexandrinul (+ c. 214) si Eusebiu al Cezareii (+ 339).
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Idee, -ei, II, 4, 28.
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Ieremia, II, 35; III, 11, 12, 25, 29.

Ieret, III, 24.

Ierosolima, II, 31 ; III, 21.

Iertare, II, 16.

Ierusalim, II, 31
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III, 22; HI, 25, 29.
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His, III, 24.
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Insula, -le, II, 14, 32.

Invidie, II, 25, 29.

loachim, III, 25.
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Ioil, III, 12.

Ioran, III, 25.

Iosafat, III, 25.

losias, III, 25.
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Iudeea, II, 32; HI, 9, 21, 22, 25.

Iudeu, -ei, HI, 9, 11, 20, 22, 25, 29.
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Iuval, II, 30.

Izgonire, II, 25 ; III, 20.

Izvor, izvoare, I, 6, 19, 35, 36 ; II, 14.
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lanparat, -atf, I, 5, 10, 11 ; II, 6, 7, 31, 33,

36; III, 12, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29.

Imparatie, -tii, I, 3; II, 31; III, 11, 25;
III, 22.

Impartire, II, 31, 32.

Impdetrire, I, 7.

Implinire, III, 17.

Impreunare, -nari, II, 7, 22 ; III, 3 ; III, 8.

Inaltime, -mi, I, 3, 4 ; II, 5.

Incepator, II, 7.

Incepatoare, II, 28.

Inceput, II, 6, 7, 10, 11, 18, 24, 31, 32, 36;
HI, 3 ; III, 28, 29.

Inchinare, I, 14; II, 34, 35.

Inchipuire, II, 35.

Indoiala, III, 4.

Indreptare, III, 15.

indurare, II, 14 ; III, 12.

Inec, I, 12.

Infatisare, II, 24.

Infricosare, 1, 6.

Infrlnare, III, 15.

Inger, II, 28.

Inmultire, II, 23.

Inrudire, II, 7.

Insemnare, III, 27.

lntinaciune, I, 2.

Intimplare, -lari, II, 8, 33.

tntoarcere, II, 21.

Intristare, II, 25.

Intuneciune, II, 6, 36.

intunerec, I, 2, 6; II, 7, 10, 11, 12, 13, 36.

Intelepciune, I, 3, 6 ; II, 9, 10, 15, 22, 36;
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Intelepciune, I, 7, 13; II, 10, 12, 15, 16,
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Invatator, I, 3, 8.
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tnviere, I, 13, 14 ; II, 26, 27 ; I, 13 ; I, 8,

13, 14; I, 13; II, 15; II, 14.
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Jertfa, -fe, II, 2, 36.

Judeoata, -caji, II, 8, 14, 26, 36, 37, 38;
III, 3, 9, 12.

Judecator, -i, I, 3 ; III, 24, 25.

Jug, III, 9.

Jumatate, II, 13.

Juramint, HI, 2 ; II, 34 ; II, 37.
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Lacrima, -mi, II, 36.
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Lameh, II, 30 ; III, 24.

Lapte, II, 25.

Lauda, I, 1 ; -da oamenilor, III, 14.

Laviimi, II, 31.

Lacomie, I, 14.
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16 j II, 35; III, 9; II, 35; III, 9; II, 34;
III, 11.

Legislate, III, 16..

Legiuire, III, 17, 23.

Legiuitor, -i, 111, 6, 9
;

-ii, III, 23.

Lemn, -e, I, 1, 10; II, 2, 35.

Lepra, III, 21.

Lepros, III, 21.

Libatiune, -ni, II, 2.

Libia, II, 32 ; III, 22.

Lichid, -e, I, 13.

Licurg, III, 23.

Liman, -uri, II, 8.

Limba, -bi, II, 12, 31, 32 ; I, 1 ; III, 19.

Limos, III, 29.

Loc, I, 4; II, 3, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 22,

23, 28.

Locuinta, II, 5, 6, 32, 36 ; III, 16.

Lovitura, I, 6 ; II, 8, 25.

Luceafar, I, 6.

Lucrare, I, 3, 4, 13; II, 19, 31; III, 16;

II, 30 ; II, 24.

Lucru, -ri, I, 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14;
II, 2, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 32, 34, 36,

37 ; III, 2, 4, 7, 16, 26.

Luduimi, II, 31.

Lume, I, 4; II, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14,

19, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38;
III, 3, 5, 9, 16, 17, 19, 23 ; 22, 26, 28, 32,

33, 35.

Luminare, II, 11.

Lumina, I, 2, 3, 6, 12; II, 4, 11, 13, 19, 36;
III, 12.

Luminator, -i, II, 11, 15.

Luna (astru), I, 4, 13; II, 35, 36; II, 15.

Luna, -ni (timp), I, 6, 13, 15; III, 20, 22,

27, 28, 29.

Lup, III, 7.
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Macedonia, II, 32.

Madianit, III, 24.

Magas, II, 7.

Magistral, III, 27.

Mai (luna), III, 27.

Maica, III, 8.

Malahia, II, 38.

Maleleil, III, 24.

Mama, I, 8; II, 5, 28, 36; HI, 6, 11.

Manasses, III, 25.

Manethos, III, 20, 21.

Manethos Egipteanul, III, 23.

Marcus Aureliu Verus, HI, 27.

Mare, mari, I, 5, 7, 8, 10; II, 5, 6, 7, 8, 11,

14, 19, 20, 32, 35, 36.

Marea Rosie, III, "21.

Margine, -ni, I, 4 ; I, 6 ; II, 35.

Mariner, II, 7.

Maron, II, 7.

Martor, -i, II, 36; III, 2, 15.

Massage(ia, III, 27.

Materie, -ii, I, 8; II, 2, 4, 6, 10, 12, 13;

III, 7.

Material, -e, I, 10 ; III, 26.

Matusala, III, 24.

Mar, I, 13.

Madular, -e, I, 9; II, 38; III, 5.

Maretie, I, 3, 4 ; II, 12.

Magar, III, 7.

Marturie, I, 14 ; II, 8, 37; III, 9.

Marturisire, II, 26, 29.

Mail, II, 30.

Melanippa, II, 7.

Melchisedec, II, 31.

Meleagros, II, 7.

Membrana, -ne, I, 5.

Menandru, II, 8 ; III, 2.

Menandru Efeseanul, III, 22.

Mentiune, II, 31.

Meframmuthosis, III, 20.

Mefres, III, 20.

Merheres, HI, 20.

Merit, -e, I, 14 ; II, 36.

Mers, I, 6.

Meserias, II, 4.

Meserie, I, 8.

Mesopotamia, III, 24.

Mesraim, II, 31.

Messes, HI, 20.

Mester, -i, II, 2.

Mestesug, -uri, II, 35.

Metempsihoza, III, 7.

Methuastratos, III, 22.

Metis, III, 3.

Mettenos, III, 22.

Metusala, II, 30.

Miammos, III, 20.

Miazazi, I, 6.

Miere, II, 12, 36.

Miiloc, II, 11, 20, 21.

Mila, III, 12 ; I, 13.

Milostivire, II, 27.

Minciuna, -ni, HI, 29; HI, 17.

Minos, II, 7 ; III, 23.

Minte, I, 1, 3 ; II, 22, 34, 36; III, 4, 7, 8.

Minune, -ni, I, 8 ; III, 9.

Mire, III, 12.

Mireasa, III, 12.

Miriade, III, 26, 29.

Mister, I, 9.

Miscare, II, 4, 5, 6.

Mit, -uri, I, 9; II, 7, 8; HI, 1,

Mithridate, HI, 25.

Mihnire, II, 6.



360 APOLOGEJI DE LIMBA GREACA

Mina, -ni, I, 1, 2, 4, 5, 10; II, 3, 4, 8, 14,

18, 29, 34, 35, 36, 37.

Mincare, I, 13; H, 11, 20, 21, 24, 25; III,

5; III, 15.

Mincator, II, 7 ;
III, 8.

Mindrie, II, 36.

Mingiiere, III, 6.

Minie, I, 3, 14 ; II, 34, 36.

Mintuire, II, 8 ; III, 7.
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Moise, II, 30 ; III, 23, 28, 29.
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38 ; III, 7.

Monogamie, III, 15.

Mormint, I, 10, 13 ; II, 3.

Mott, -ti, I. 8, 13, 14; II, 27,

Mulfime, I, 14; II, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 28,

33, 34, 35, 36.

Munci, I, 14 ; II, 34.
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Muritor, -i, I, 9; II, 3, 8, 31. 36. 37.

Muza, -ze, II, 5, 8.

Muzica, II, 30.
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Nabopalassar, III, 29.
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Nahor, III, 24.

Natura, II, 4, 8, 12 ; III, 7.

Na?tere, II, 2, 5, 7, 16, 23, 28, 36.

Nadejde, -di. III, 7.

Narav, -uri. III, 3.
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19, 24.
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Neascultator, II, 25.

Nebroth, II, 31.

Nebunie, II, 1, 4; II, 36; III, 3, III, 4.

Necaz, I, 14; II, 21.

Necinste, III, 3.

Necredinta, I, 8 ; III, 5.

Necredincios, -o$i, II, 16, 38; HI, 11.

Necurajie, II, 34.

Nedrept, -p(i, II, 37.

Nedreptate, -tati. I, 14; III, 11, 15; III, 12.

Neliinja, I, 4, 8 ; II, 10.

Neftalimi, II, 31.

Nehaoth, II, 31.

Nelegiuire, -ri, II, 17; HI, 6.

Nemurire, II, 15, 27 ; II, 27.

Nemuritor, -i, II, 5, 6, 31.

Nenorocire, I, 9 ; II, 37.

NepSsare, III, 4.

Nepricepere, II, 36 ; III, 7.
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Neron, III, 27.

Nerozie, -ii, II, 8.

Nerva, HI, 27.

Nesraim, II, 31.

Nestricaciune, I, 7, 14; II, 27.

Nesupunere, II, 25.

Nevinovatfe, II, 25.

Nil, II, 24.

Nimfa, -e, II, 6.

Ninevi, II, 31.

Noapte, -p(i, I, 6, 13 j II, 5. 6, 11. 13, 36,

37 ; III, 19.

Noe, II, 30, 31 ; III, 24 j HI, 19.

Nor, nori, I, 6, 7 ; II, 35.

Nord, II, 32.

Numar, III, 2 ; III, 29.

Nume, I, 1, 6, 10; II. 7, 8, 10, 13, 20, 24,

29, 30, 31, 34, 38 ; III, 19, 20, 24, 25, 27. 29.
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Oaie, oi, II, 29.

Obicei, III, 7.
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Ochi, I, 2, 5, 7, 8, 14; II, 21, 35, 36, 37;

III, 8, 9, 12, 15.

Odihna, I, 14; II, 22; III, 19 j III, 12.

Odrasla, I. 3.

Oglinda, I, 2.

Ohas, III, 25.

Ohozias, III, 25.
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Olimpiada, III, 27, 29.
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Oprire, II, 36.

Oracol, II, 37.

Ora?, -e, II, 3, 8, 31, 33; III, 16, 29.
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Orbire, I, 7.

Ordin, III, 25.
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Orfan, III, 12.
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Organ, II, 10 ; II, 9.
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Orion, I, 6.

Oros, HI, 20.
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Os, oase, II, 20, 28, 36, 38.

Osie, III, 12, 38.

Osiris, I, 9.

Ospat, HI, 3.

Osteneala, HI, 1 ; II, 25.

Ostire, II. 35.

Oton, HI, 27.

Otrava, II, 12.

Ou, II, 7.

Ovil, II, 30.

Ozias, HI, 25.

Pace, I, 14; III, 15, 24.

Palammed. HI, 16.

Pamfilia, II, 32.

Pardoseala, II, 13.

Parte, parti, II, 3, 28, 32, 37 ; HI, 2 j II, 24.

Pasare, -ri, I, 6, 10, 13; II. 11. 16, 17, 20,

30, 36.
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Pata, II, 26.

Patriarh, HI, 24, 28.

Patrosoniimi, II, 31.

Pausanias, HI, 26.

Paznic, II, 29.

Pacat, -e, I, 2j II, 14, 16, 17, 24, 26, 28.

37} HI, 11, 12, 15, 25j II, 17 j I, 2.

Padure, I, 9.

Paianjen, II, 36.

PalavragealS, II, 12, 15 j HI, 1.

Pamint, I, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13 j II, 3, 5, 6
8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21.

23, 24, 29. 31, 32, 35, 36 1 HI, 9, 10, 11,

12, 18, 24, 25 ; III, 28.

Parere, -ri, II, 5 j III, 7.

Parinte, -ti, I, 2 j II. 25 j III, 5.

Partas, III, 15.

Parta$ie, II, 13.

Pastor, i, II. 29.

Pazire, II, 24.

Pedeapsa, -se, I. 14 ; II, 25, 26, 38 j HI. 7.

Peitho, III, 20.

Pelita, I, 2 8 IH. 26.

Perdiccas, II, 7.

Pers, -si, HI, 25.

Peste, -ti, I, 6 } II, 11, 36.

Piatra, pietre, I, 1, 10,- II 2 20. 35, 36?
HI, 18, 30.

Piata, piete, II, 8.

Picatura, I, 8.

Picior, -oare, I. 6, 10 ; II, 37 } III, 12.

Pictor, -i, II, 2.

Pieire, HI, 7 5 II, 37, 38.

Piele, I, 9.

Piept, -uri, 6, 21, 36.

Pies5, -se, II, ?} HI. 15.

Pilda, II. 3, 12.

Pindar, II, 37.

Pirat, -ti, II. 14.

Pisa, orasul-, I, 10 1 II, 3.

Pisica, -ci, II, 36.

Pitagora, III, 2, 7, 26.

Piine, II, 21, 25, 36 j HI, 12.

Pintece. II, 21, 26.

PinzS, II, 36.

Plants, -te, I, 6, 13; II, 13, 15, 19, 24.

Platan, HI, 2.

Plata, II, 27. 36 j III, 14.

Platon. II, 4; HI, 2, 6. 7, 16. 17, 18, 26, 29.

Platonician, -eni, H, 4.

Placere, I, I ; II, 12 j HI, 4.

Plasmuire, I, 4.

Pleoapa, -pe, II, 35 j III, 12.

Pleiada, I, 6.

Ploaie, ploi, I, 6
} II, 13. 35, 36.

Plugar, I, 8.

Pluton, II, 5, 7.

Poarta, II, 38.

Pocainta, II. 16, 26, 29; HI, 11, 19.

Podoaba, II, 11.

Poet, -ti, I, 9; II, 3, 5, 8, 12, 22. 30, 33,

37, 38; III, 2, 3, 7, 15, 30; I, 14.

Porta, -rea, II, 12.

Poligamie, II, 30.

Poliloghie, III, 26.

Pom, -i, I, 13 1 II, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25.

Pompa, II, 2.

Pontul, II, 6.

Popor, -oare, I, 10; II, 8, 15, 31, 33, 35,

36? Ill, 11, 12. 18, 24,25.28.
Populate, II, 32.

Pore, I, 9.

Port, -uri, I. 5 ; II, 14.

Porunca, -i, II, 29; II, 13, 14. 15, 17. 19,

24, 25, 27; III, 11, 13, 19. 24, 25.

Poseidon, II, 5, 7 ; HI, 3.

Potop, II, 30, 31, 33; III, 16, 17. 18, 19, 23,

24, 26, 28, 29.

Povatuitor, II, 36.

Pozitie, II, 15.

PrSpastie, II, 38.

Preinchipuire, II, 15.

Premiu, -ii. III, 15, 30.

Preot, II, 31 ; IH, 21.

Presupunere, -i, II, 8 j III, 16.

Pretext, HI, 6.

Prezentare, III, 1.

PrezicStor. -i, III, 17.

Pricepere, I, 3, 7; II, 15, 22, 37 j II, 22. 35.

Prieten, HI, 22 ; -e. 1, 1, 14.

Prietenie, II, I.

Prilej, -uri. II, 8, 29.

Prime] die, HI, 26.

Priveliste, I, 13.

Problems. II. 19} III, 7, 22.
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Profet, -U, I, 14 j II, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 30,

32, 33, 34, 35, 37, 38; HI, 11, 12, 14, 17,

18, 23, 29.

Profeteasa, II, 36.

Profetie, II, 28, 36 ; HI, 25.

Promiscuitate, III, 8.

Pronie, vezi : providenfa.
Prooroc, vezi : profet.

Propasire, II, 24.

Prostie, -ii, III, 4, 7.

Protagoras Abderitul, III, 7.

Protoparinte, I, 10.

Providenta, I, 3, 5, 6, 25 j II, 4, 8, 38 j III, 2,

3, 7, 9, 17, 26.

Prune, -i, III, 12.

Psaltire, II, 30.

Ptolomeu Everghetu, II, 7.

Ptolomeu Filadelful, II, 7.

Ptolomeu Filopator, II, 7.

Ptolomeu Soter, II, 7.

Purtare, I, 9.

Putere, I, 3, 5, 6, 7, 13 ; II, 4, 5. 10, 15, 22,

35 j III, 7.

Putinta III, 29.

Pustie, III, 9, 10, 24.

Pygmalion, III, 22.

Pyrra, HI, 18.

Ragav, HI, 24.

Rai, II, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 36.

Ramesses, III, 20.

Raza, II, 36.

Rabdare, I, 14.

Radacina, HI, 15.

Rama$ita, HI, 19.

Rapitor, -i, II, 16.

Rasarit, II, 3, 19, 20, 24, 32.

Rasplata, II, 9, 36 j III, 2, 7.

Ratacire, II, 8, 14, 28, 35.

RSu, rele, I, 3; II, 20, 21, 36, 37 j II, 17.

Rautate, -tati, II, 14, 37; III, 11, 12.

Razboi, -boaie, II, 9, 31, 33, 36; III, 1, 2,

20, 23, 21, 27, 29.

Realitate, III, 15.

Recompensa, -se, III, 30.

Refugiu, II, 14.

Rege, III, 9, 20, 22, 24.

Regiune, -ni, II, 24, 32.

Reinviere, I, 13.

Relatare, -tari, HI, 21.

Religie, II, 1 ; II, 6.

Reptila, -le, I, 6.

Republica, III, 6, 16.

Rezervor, I, 6.

Rinduiala, II, 12, 15; III, 25.
Rls, IIT, 8.

Rivna, II, 2.

Riu, -ri, I, 6; II, 5, 14, 20, 24, 35.

Roaba, -be, II, 18; II, 17.

Rob, -i, II, 17, 31 ; III, 9, 11, 20, 24.

Robie, III, 25.

Roboam, cetatea —, II, 31 j imparatul —
III, 25.

Rod, roade, II, 11, 18, 21, 24, 25.

Rodie, I, 5.

Rogojina, II, 8.

Roua, I, 6 ; II, 13.

Roma, III, 27 ; HI, 27.

Roman, -i. III, 6, 8, 23, 27, 29.

Romulus, III, 27.

Rubin, II, 20.

Ruda, -de, II, 28.

Rugina, I, 2.

Rusine, II, 35.

Sabbaton, II, 12.

Sabessaros, III, 25.

Sal a. III, 24,

Salim, II, 31.

Salut, III, 27.

Salutare, II, 5; III, 1.

Samira, III, 24.

Samson, HI, 24.

Samuil, HI, 24.

Sat, -e, II, 3.

Satan, II, 28, 29.

Saturn, III, 29.

Satyros, II, 7.

Saul, HI, 25.

Saminta, seminte, I, 5, 8, 13; II, 11, 13,
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INTRODUCERE

Dupd cum bine observa recent cineva 1

, dacd un scritor din veacul II

s-a putut intitula „filozof crestin", poate ca nici unul n-a avut mai mare

indreptdfire s-o facd in mdsura in care a fdcut-o Atenagora. Cdci in acea

vreme poate nici un alt scriitor eres tin n-a fost mai stdpin pe mitologia si

filozofia greacd decit el
2

, distingindu-se printr-o judecatd clard si corectd,

minuind un limbaj filozofic [impede, prevenitor fafd de concepfiie pdgine

ale timpului, uneori intrebuinfind chiar o oarecare curtoazie in metoda cu

care combate tezele pdgine susfinute de reprezentanpi stdpinirii romane

de atunci.

Cu toate ca Atenagora nu e o personalitate atit de originald ca sfintul

Iustin Filozoful si Martirul pi cu toate ca nu-i atit de rafinat ca Tafian 3
,

totusi el depdseste pe top contemporanii sdi prin mdsura, prin echilibru,

prin claritate, prin expresivitate. Desi celedoud lucrdriale lui: Solie, (amba-

sadd sau intervenpe) pentru crestini (npeafiela vnep xP^Tiavciv) si

Despre invierea morfilor (nepl avaoraoeox; venpCbv)au caracter apolo-

getic, totusi autorul lor apare in primul rind cafilozof. Oricum, filozofia lui

crestind e remarcabild pentru anii 1 77—180, cind a activat.

In cugetarea lui meritd sd fie subliniate unele formuldri indrdznepe.

In prima lui opera (Solie, cap. VI), el face d asemdnare intre crestinism si

gindirea aproape monoteistd a lui Platon4
, atunci cind numeste pe Dumne-

zeul eel unic „fdcdtorul tuturor", „nendscut si fdrd de mceput".

Pentru ca omul sd cunoascd pe Dumnezeu, zice Atenagora, e ajutat

de „suflarea Duhului", care duce la un fel de mrudire a omului cu Dumnezeu

1. Stelian Papadopulos: naTDoXoyfa, Vol. I, Atena 1977, pag. 271.
2. D. S. Balanos: llaTpoKoyta, Atena 1930, pag. 80.
3. Aime Puech, Histoire de la literature grecque chretienne, vol. II, Paris 1928,

p. 198-200.
4. Barnard (Athenagoras, A study in second century christian Apologetic, Paris,

1972, pag. 192), susfine chiar ca Atenagora ar fi vrut sa crejtineze pe Platon, ceea ce
este desigur exagerat.
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(„sympatheia" So lie, cap. VII). De aceea, dupd el, adevdrul crestin nu

constd atit din „cuvintele omenesti", din ,,revdrsare de sus" (ibid. cap. IX).

Desi nu se intilneste in scrisul lid expresia „Hristos", ci numai ,fiul

hi Dumnezeu", el afirmd totusi destul de explicit credinta in Sfinta Treime,

exprimindu-se clar despre divinitatea cea una si despre insusirile specifice

fiecdrei persoane. Termenul ,,Treime" nu-l cunoaste, asa cum e obisnuit

la Teofil de Antiohia. Aminteste in schimb si despre ingeri si despre traditia

Bisericii, chiar dacd nu atit de pe larg.

Un punct discutabil in cugetarea lui este acela unde (So lie, cap. 33)

socoate cdsdtoria a Ha un felde „adulter deghizat", desigur sub influenta

unor cercuri rigoriste de gen montanist, asa cum sustinea si Tertulian.

In schimb, aldturi de sfintul lustin, de Tatian, de Minucius Felix, dar

mai ales de Aristide, descrierea entuziastd a vietii curate a crestinilor, asa

cum reiese si din fragmentele traduse de noiaici, e impresionantd.

Cine era Atenagora ?

Ca toate meritele deosebite ale scrisului sdu, traditia primelor veacun

aproape nu l-a cunoscut. Nu-l amintesc nici Eusebiu, nici Ieronim. Singur

Metodiu de Olimp citeazd, indicindu-i si numele, un fragment din tratatul

Despre inviere, pe care-l reproduc apoi sfintii Epifanie si Fotie s .Cele mai

bune referinte despre autorle dau tot scrierile lui, mai ales Solie. El se inti-

tuleazd „filozof crestin din Atena". Aticismul stilului sdu si traditia cdrtu-

rdreascd a predecesorilor sdi din capitala Greciei (mai ales a lui Aristide)

justified aceste atribute 6
.

Despre timpul, cind au fost redactate operele lui, meritd a fi svbliniat

pasajul autorului din cap. I al Solie i, unde spune ca „universul intreg se

bucurd, gratie intelepciunii Voastre, de o pace profunda". Cercetdtorii au

stabilit ca momentul vizat de acest pasa] pare a fi avut loc intre anii 177—

180, cind celor doi impdrati cdrora se adreseazd Solia pentru crestini,

5. Cel mai vechi codice cuprinzind operele lui Atenagora copiat in anul 914, provine
de la cunoscutul bibliograf bizantin Areta, arhiepiscopul Cezareii Capadochiei (t 939 ?),

care se pare ca a formulat si titlurile celor doua lucrari. Codicele lui Areta se afla sub
cota Paris gr. 451. din capitala Frantei. In schimb, dupa acesta s-au copiat alfi codici

cu text mai bun. In tipar, ambele opere ale lui Atenagora apar prima oara concomitent
la Zurich si Paris in 155 7, iar dupa aceea, de repetate ori. Dintre edi^iile textului original,

afara de cea din Migne P.G. col. 889— 1024, cele mai critice sint cele ale lui T. OTTO,
Corpus apologetarum saeculi secundi, VII Jena 1858, apoi a lui E. Schwartz, in Texte und
Untersuchungen, IV, 2, Leipzig 1891, a lui J. Geffeken Zwei griech, Apologeten, Leipzig
1907 si altele. Ultima, a lui W. Scroedel, Oxford, 1972, nu ne-a fost accesibila. Dintre
traducatori amintim, intre altele, in germana, pe a lui A. Bieringer (in „Bibliothek der
Kirchenvater", Kempten 1875); in fran^uzeste (Paris 1908) si G. Bardy (in „Sources
Chretiennes", Paris, 1943), numai Solia.

6. Mai pe larg, la G. Bardy, Athenagore, Supplique au sujet des chritiens, introducere.



ATENAGORA ATENIANUL, SOLIE IN FAVOAREA CRESTINILOR 371

anume Marcu Aureliu si fiul sdu Commodus, li se potrivesc eel mai bine

aluziile fdcute 1
.

In privinta continutului, Solia e poate cea mai completd si cea mai

clard apologie scrisa in favoarea crestinilor. Cu destul curaj, dar cu mult tact,

el respinge cele trei acuze absurde aduse crestinilor: cea de ateism, de ospete

thiestice si de incest oedipic. Toate nafiunile imperiului isi au obiceiurile si

credinfele lor, zice Atenagora, si nimeni nu-i persecutat pentru ele, numai

noi, crestinii, sintem molestapi si persecutati mai intii pentru numele pe

care-l purtdm, eel de „crestini". Denunpind absurditatea acestui procedeu

mtilnit in scrisul tuturor celorlalti apologeti, Atenagora aduce bogate infor-

mafii din fibzofie si din mitologie, dovedind superioritatea conceptiei

creatine, umanitarismul si chiar utiUtarismul ei in cadrul imperiului. Credem

cd reies cu prisosintd aceste adevdruri si din pasajele traduse de noi aici.

Cealaltd lucrare, care e un adevdrat tratat „despre inviereamorfilor" 8
,

si care a fost redactat in urma SolieF , e cea mai frumoasd scriere de acest

fel din intreaga antichitate crestind. Indeosebi, trei sint argumentele de care

uzeazd Atenagora: invierea este posibild, asa cum reiese din actul creafiei

divine; in al doilea rind, este voitd de Dumnezeu, iar in al treilea rind, este

conformd atit cu atotputernicia Lui, cit si cu scopulfinal pentru care a fost

omul creat: desdvirsirea. Reddm din aceastd lucrare citeva capitole.

7. Pentru orientarea generala, A. Puech: Les apologistes grecs du II-e Steele de riotre

ere, Paris, 1912.
8. A se vedea in legatura cu el, la G. I. Coman: Atenagora despre invierea morfilor,

in ,,Probleme de filozofie si literatura patristica", Bucurejti, 1944, pag. 74—104 si I.

Caraza: Invdfdtura despre invierea morfilor, in rev. „Mitropolia Moldovei si Sucevei",
Iasi, 1968, pag. 361-372.

9. Solia, cap. 37.



ATENAGORA,
FILOZOF CRE§TINDIN ATENA:

SOLIE IN FAVOAREACRE$TINILOR

Catre imparafii Marcu Aureliu Antoninul si Lucius Verus Commodus,

biruitori ai armenilor sj ai sarma^ilor, dar care mai presus de toate sint

filazofi
10

.

I.

In imparatia pe care o conduce^ (Prea Inal^aplor Impara^i) fiecare

popor isi are datinile sj legiuirile lui proprii §i nici un om nu e impiedicat de

vreo lege sau de frica unei pedepse, ca sa-si pna. vechile predanii parintesti,

nici chiar daca aceste predanii stirnesc risul. Asa, de pilda, locuitorii orasului

Troia spun ca eroul lor Hector e un zeu, iar pe Elena, sopa lui, ei o cinsteau ca

pe o adevarata Adrasteie 1
'

. Spartanii preamaresc in fostul lor rcge Agamem-

non pe un al doilea Zeus, mtocmaica sipe Filonoe, fiica lui Tindar, careia

i-au dat numele de Ennodia, pe and eel ce traie^te m Atena aduce jertfa la

templul de pe Erehteion, zeului marii Poseidon 12
. Ba, mai mult, atenienii

cinstesc pina si jertfele si slujbele idolesti aduse zei^elor Agraulos si Pandro-

sos, despre care ei insisi spun ca au fost niste desfrinate.dovada ca au deschis

si cutia Pandorei (de unde au venit relele pe pamint).

Cu un cuvint, oamenii fiecarui neam si fiecarui popor, aduc jertfe si fac

slujbele pe care le gasesc mai potrivite cu dorin^ele lor. Pentru egipteni,

10. Razboiul contra sarmafilor, care durase noua ani, s-a terminat in toamna
anului 175. L. Homo: Le Haut Empire, in „Histoire generale", ed. g. Glotz, pag. 570,
apud G. Bardy, op. cit., pag. 12. Dupa fiecare biruinfa noua, imparafii isi mai adaugau
si cite un atribut nou „armeniakos, sarmatikos". De subliniat, ca o „captatio benevolen-
tiae", celalalt atribut, „mai presus de toate, filozofi".

11. Adraste, rege legendar in Argos, cunoscut pentru crimele lui singeroase descrise

in piesa Cei 7 contra Tebei, a lui Eschil. Se stie ca nici Elena nu era straina de aceasta

atmosfera (Enciclopedia civilizafiei grecefti, Ed. I si S. Stati, Bucuresti, 1970, s. v.).

12. Pentru amanunte de ordin mitologic, la care face aluzie autorul in Solia sa,

a se vedea in afara de Enciclopedia civilizafiei grece$ti si Anca Balaci: Mic dicfionar
mitologic greco-roman, Bucuresti, 1969.
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pisicile, crocodilii, serpii, viperele si cnnii sint socotite zeita{i
13

. Tuturor

acestor culte le da{i slobozenie, Voi si legile VoastK, pentru ca socoti^i ca ar

fi, pe de o parte, lucru necinstit si nelegiuit sa nu crezi intr-o divinitate, iar

pe de alta parte, pentru ca ar trebui sa se lase tuturor libertatea de a se

inchina zeilor pe care ii vroiesc, pentru ca nu cumva, daca nu mai exista

frica de zei, sa ajunga omul sa feca rele.

In ce ne priveste pe noi, crestinii, va rugam sa nu va simfi^i jigni^i, ca

ati^ia al^ii, din prima clipa in care auzi^i rostindu-se acest nume de „crestin".

Caci nu se cade sa fie urgisit cineva numai pentru ca poarta un anumit nume,

stiut fiind ca nu numele, ci nedreptatea este aceea care trebuie pedepsita si

osindita. De aceea, noi sintem bucurosi sa admiram bunatatea si blindejea

Domniilor Voastre, duhul de pace si dragoste pe care le aduce|i in toate, incit,

pe de o parte, fiecare locuitor se simte ocrotit de aceleasi legi, iar pe de alta

parte, ceta^ile se imparta§esc si ele deopotriva de aceeasi cinste, fiecare dupa

vrednicia sa, asa incit lumea intreaga se bucura, potrivit infelepciunii Voastre,

de o pace adinca.

Numai fa{a de crestini voi nu aveji nici o considerate, ci — desi noi nu

savirsim nici o nedreptate, ba, dupa cum vom dovedi, avem atitudinea cea mai

plina de evlavie §i cea mai dreapta, atit fa^a de divinitate, cit si fa^a de

Imparatia Voastra — vedem totusi ca Voi consim{i{i ca crestinii sa fie

urgisi^i, sa fie aresta^i si prigoniti, in cele mai multe cazuri numai si numai

pentru ca poarta numele de crestin.

De aceea ne luam indrazneala sa Va facem cunoscut prin acest discurs

ca noi ne sim^im persecutati pe nedrept, impotriva oricarui temei legal si a

oricarui temei rational; de aceea Va si cerem respectuos sa gasi^i §i pentru

noi posibilitatea de a nu mai fi adusi in arena sfisierilor de catre orice calom-

niator
14

. Caci jignirea pe care ne-o aduc cei ce ne dusmanesc nu se refera atit

la averea noastra ori la situapa de ceta^eni liberi, pe care o avem, si nici la

vreo pagubire in alt chip a bunurilor noastre, intrucit noi nu dam importan^a

prea mare lucrurilor de acest fel, cum fac cei mai mul^i oameni. Noi am
invajat nu numai sa nu raspundem cu rau celui ce ne bveste si sa nu purtam

prin judecafi pe cei ce ne jefuiesc si ne rapesc avutul, ci sintem in stare ca, si

celui care ne-a lovit peste un obraz, sari intoarcem si pe celalalt, iar dacane-a

luat mantaua, sintem in stare sa-i dam si haina1

5

. Se vede insa ca dupa ce am

13. Mul-fi din scriitorii crestini zeflemisesc aceste credinfe desarte ale egiptenilor.
Sfintul Chiril de Ierusalim zice in cateheza VI, 10: „in locul lui Dumnezeu au ajuns sa fie

adorafi pisica, lupul, ciinele, al^ii au cinstit leul, sarpele, balaurul. . . unii s-au inchinat
si la ceapa" (trad. D. Fecioru, vol. I, pag. 160).

14. Oipa/TTOiiev > Otp&fa = a sfisia. Dupa expresia clasica a lui Tertullian: „crestinii,

la lei" ! Apologeticum, cap. 40.
15. Ca si in Epistola catre Diognet si in Apologia lui Aristide, sublinierea pe care o

face Atenagora in legatura cu prcfuirea mai mult a bunurilor spirituale decit a celor
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renunjat la averi, dusmanii acestia se leaga acum si de trupurile si de sufletele

noastre, inscenind impotriva noastra o muljime de invinuiri, a caror banuiala,

de fapt, a ajuns sa nu ne mai supere, stiind ca ele vinde la niste flecari si de

la alpi de teapa lor.

II.

Daca. insa ne-ar putea dovedi cineva vinova^i de vreo redreptate, mica

sau mare, noi n-am fugi de pedeapsa, ci, dimpotriva, am acceptasa ni se dea

osinda oricit de grea si oricit de necrujatoare 16
. Dar daca invinuirea se

margineste numai la numele de „crestin" pe care-1 purtam — si pina acum
toate zvonurile false pe care le raspindesc m legatura cu n-oi, nu sint altceva

decit birfeli ordinare si nesocotite, caci in mod concret nici unui singur

crestin nu i-au putut fi puse in spate astfel de invinuiri — atunci ar fi de

datoria Mariilor Voastre, care sinte^i impara^ii cei mai mari, cei mai plini de

omenie si cei mai iubitori de adevar, sa puneji capat, prin lege, acestor

calomnii, pentru ca, asa cum intreaga lume, fiecare in parte si orase intregi

deopotriva, gusta din binefacerile stapinirii Voastre, tot asa si noi sa Va
mul|umim si sa Va preamarim ca am incetat de a mai fi calomniati.

Caci, intr-adevar, potrivit drepta^ii Imperiului Roman, nu se cuvine sa

nu-si primeasca pedeapsa to{i cei acuzaji si dovediji de crime, in vreme ce,

privitor la noi, simpla calitate de „crestin" trage mai greu in cumpana decit

marturiile dovedite, iar cei ce ne judeca riici nu se mai intreaba daca

intr-adevar invinuitul lor e vinovat, ci se lasa porni^i impotriva acestui simplu

nume, ca si cind numai acesta ar constitui o crima 17
. Luat in sine si pentru

sine, nici un nume nu-i nici bun, nici rau. Doat faptele bune sau rele, legate

de numele respective, numai ele dau vrednicie sau osinda acestor nume.

Lucrul acesta il $ti{i Voi mai bine decit oricine, caci sinte^i iscusiji in filozofie

fi m toate Biva^aturile.

De aceea, cei judecaji in fa{a Voastra, chiar daca sint invinuiri de cele

mai mari crime, ci§tiga incredere stiind ca urmeaza sa le cercetap via^a fara

sa va opri^i la numele lor, oricit de pu^in insemnate ar fi acestea, nici nu va

uitaji la invinuirile aduse atunci cind acestea smt false, asa incit cu aceeasi

incredere primesc sentin^a, fie ea de osindire, fie de achitare. Ei bine, tocmai

tratament egal cu to{i ceilal^i cerem si noi, in sensul ca sa nu mai fim uriti

materiale ?i trecatoare este o nota comuna aproape tuturor apologe^ilor. De aceea,
a$a cum se spune in Epistola catre Diognet, cap. 5 $i cum afirma §i Atenagora, via|a
crejtinilor din vremurile acelea era conceputa mai mult ca un dar al Duhului Sftnt, virtu-

tea crejtina fiind socotita ca o dovada a prezentei lui Dumnezeu printre oameni. Temeiu-
rile biblice ale predicii de pe munte se resimt usor.

16. Minucius Felix: Octavius, 35, 6.

17. Aceeaji idee, la Justin, Apol. I, cap. 4, 1, Tertullian, Apol. cap. 3.
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si pedepsi^i pentru faptul ca purtam nume sau calitate de crestin — caci cc

rau aduce in sine un astfel de nume ? — ci sa fim judecaji pentru vreo vina

reala, daca la judecata ne va putea fi adusa, si atunci sa fim achitaji, daca

acuzele se infirma, ori sa fim osmdiji daca sintem dovediji ca nelegiuiti, dar

si atunci, nu din pricina numelui. Caci nu exista crestin nelegiuit, afara doar

de cei care cauta in chip ipocrit sa joace rol de crestin. Cu alte cuvinte, sa fim

pedepsi^i numai daca sintem dovedip ca vinovaji de crima.

Vom vedea ca eel pu^in filozofii Vostri in acest chip sint judecaji.

Pentru stiin^a sau pentru filozofia lor, nici unul din ei nu e socotit bun sau

rau inainte de a i se fi cercetat faptele. Daca, pe de o parte, se dovedeste

vinovat, atunci i se aplica pedeapsa, dar nu cu privire la filozofia lui, caci

tocmai acela e rau care nu filozofeaza in conformitate cu legea, stiinja lui

nefiind in acest caz cu nimic vinovata. Pe de alta parte, daca se face liber de

orice invinuire atunci e pur si simplu scos din cauza.

De aceea, in clipa in care incep sa iau apararea invafaturii crestine,va

trebui sa Va cer, Prea Puternicilor Imparafi, sa fim si noi ascultafi la fel cu

ceilal^i locuitori ai Imperiului si sa nu Va mai lasa^i stapiniti si influen^ap

de tot felul de scomituri vulgare si fantastice, ci sa aratafi dragoste de stiin^a

si de adevar, si atunci cind cercetaji expunerea noastra. Procedind asa, pe de

o parte nu ve^i mai gresi pe motiv ca nu ne cunoa§teji, iar pe de alta parte,

eliberaji de sporovaieWe fara rost ale multimii, vom inceta si noi, in sfirsit,

de a mai fi dusmani^i fara motiv.

III.

Trei mari invinuiri ni se aduc: mai intii ca am fi atei, cu alte cuvinte

ca n-am avea nici un respect fafa de zei; a doua, ca ne-am deda la ospe^e

thiestice, hranindu-ne pina si cu carne din trupul fiilor si al frafilor de

acela§i singe cu noi, dar pe care nu-i putem suferi si, in sfn^it, ca am trai in

incest si in faradelegi, impreunindu-ne trupeste pina si cu mama care ne-a

nascut, asa cum a facuto Oedip regele 1

8

.

Daca s-ar putea dovedi ca exista macar un singur crestin care sa duca o

via^a atit de dobitoceasca, ei bine ! atunci sa nu ne crufa^i pe nici unul din

noi, ci sa pedepsip pina la capat astfel de nelegiuiri, stirpindu-ne din rada-

cina si omorindu-ne, chiar cu femei si cu copii cu tot. Dar se stie ca nici

animalele salbatice nu se maninca una pe alta in felul acesta, ca si impreuna-

rea lor trupeasca urmeaza legile firii si are loc numai in scop de procreare,

iar nu pentru desfriu. Mai mult, pina si aceste dobitoace se dovedesc

18. Aceeaji idee, la Iustin, Apol. I cap. 26, 7; 11, 2; Tertullian, Apol. 7, 1; Minu-
cius Felix, Octavius, 9; 28; 30.
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recunoscatoare fa^a de cei care se poarta bine cu ele. Daca s-ar gasi vreun

singur 6m mai salbatic decit fiarele, atunci oare ce fel de pedeapsa ar trebui

sa i se dea, incit si fie corespunzatoare crimei lui ? Daca insa n-avem aici

de-a face decit cu scorneli si cu simple calomnii, lucrurile trebuie altfel

judecate, ititrucit raul este, se stie, dusmanul virturii si legea dumnezeiasca

nu sufera ca cele doua, binele si raul, sa se impace intre ele, din care motiv

voi insiva sinteri martori ca noi, crestinii, nu sintem in stare sa savirsim

astfel de nelegiuiri. In acestcaz, nu mai ramine altceva de facut decit sa

dispuneri sa se faca cercetare asupra felului nostru de viaja si asupra

doctrinei noastre, ca si asupra loialitarii si supunerii noastre fa£a de persoa-

na Inalrimii Voastre, fa{a de cei din casa Inal^imii Voastre, cit si fa^a de

impariiria pe care o conduceri, urmind ca in chipul acesta sa nu ne dari cu

nimic mai mult decit ceea ce le dari si dusmanilor nostri, dar atunci fara

indoiala, dreptatea va fi de partea noastra, pentru ca noi sintem in stare

sa ne dam § i via^a pentru adevar1

9

.

IV.

§i acum am sa raspund pe rind la fiecare din cele trei invinuiri.

Ca sintem atei ? Mi-e teama sa nu stirnesc risul combatind pe cei care

ne acuza de asa ceva. Caci doar pe buna dreptate acuzau atenienii pe Diago-

ra de ateism atunci cind el nu se mul^umise numai sa dea pe fa$a misterele

inva^aturii lui Orfeu si sa le persifleze, ci a maidezvaluit si tainele ceremo-

niibr de la Eleusis sipe cele ale cabirilor, ba a facut {andari ?i statuia zeului

Heracle, numai ca sa-§i poata fierbe napii,dind astfel de injeles ca pentru

el nu exista nici un zeu20 . Or noua, crestinilor, care facem deosebire clara

intre Dumnezeu si lumea materiala, aratind ca una este materia si cu totul

altceva este Dumnezeu, ca intre aceste doua realitafi nu exista nici un fel

de legatura, pentru ca mzu intii ceea ce-i dumnezeiesc e necreat, vesnic,

vizibil numai in duh si in cuget2

!

, cita vreme materia este creata §i trecatoa-

re — ei bine, oare in cazul acesta nu-i absurd sa ni se adutca noua porecla

de atei ?

Daca am avea si noi idoli asemanatori cu cei de care vorbeste Diagora,

noi care avem atitea temeiuri sa cinstim pe Dumnezeu ca chezasia ordinei,

a armoniei din natura, a mareriei, a frumuse^ii ?i a bunei orinduieli din

univers 22
, atunci as in^elege de ce ni s-ar aduce invinuirea ca nu cinstim

19. Aceleaji afirma^ii, la Iustin, ApoL I, 56, 2; Minucius Felix, Octavius, 8, 5.

20. Pentru antici, Diagora a fost un exemplu tipic de ateism. A se vedea intre altele,

Aristofan (Pdsarile) §i Cicero (De natura deorum III, 37, 89).
21. Atributele: arf£vT]TO<; ai&ux; v& ndv(^ ndi \6ycp deupov/ievoq sint intilnite

si in clasici, mai ales la Seneca. Cf. G. Bardy op. cit., p. 80, nota 2.

22. Probabil tot sub influenza stoica, ideea de ordine a universului e folosita

adeseori de apologe^i: Minucius Felix, Oct., 17 ; Teofil: Catre Autolic, I, 6 etc.
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divinitatea, §i atunci pe buna dreptate ar trebui sa fim prigoniti. Dar cita

vreme inva^atura noastra spune ca exista un singur Dumnezeu, Care a

creat toate acestea, dar Care in fiin^a Sa nu este ceva creat,caci nu e diemat

la viata ceva ce exista dinainte, ci ceva ce nu exista si intrucit prin Cuvintul

Lui s-a facut tot ce s-a facut23 , atunci in amindoua felurile noi suferim pe

nedrept, atit pentru ca am purta un nume infamant, cit si pentru ca sintem

prigoniti fara temei.

XVII.

Dar in apararea tezei mele va trebui sa adic marturii si mai bogate,

privind unele nume, s,i mai recente §i unele imagini raspindite, cum s-ar

spune, abia de ieri, de alaltaieri. Toate acestea le cunoasteti mai bine, pentru

ca printre tofi si mai mult decit to{i Inalpmile Voastre sinteti cei mai

familiarizap cu clasicii vechi.

Eu cred ca Orfeu, Homer si Hesiod sint cei care au plasmuit genealo-

giile si au dat numele celor pe care lumea ii numeste zei. lata ce marturi-

ses,te Herodot: „cred intr-adevar ca Hesiod si Homer au trait cam cu 400

de ani inainte de mine, nu mai mult. Ei sint cei ce au fixat pentru greci

teogonia sau inva^atura despre nasterea zeilor, atribuind zeilor insusirile

lor, impar^ind intre ei onorurile §i maiestriile §i apoi desemnindu-le infap-

sarea" 24
. Desigur, atita vreme cit nu exista inca arta plastica, adica pictura

si sculptura, nu au aparut nici chipuri ale zeilor.

Pe vremea lui Saurios din Samos, a lui Craton din Sikiona25 , a lui

Geante din Corint26 sj a unei tinere fete din Corint s-a ajuns sa se descopere

de catre Saurios felul cum se reprezinta in desen umbrele, el fund eel dintii

care a schi^at contururile unui cal pe o zi cu soare. Pictura a fost descoperita

de Craton, care a dat nuance de culoare si de umbra unui barbat sj unei

femei in fafa unui zid alb. Confec^ionarea papusjlor a fost descoperita de

o tinara fata, care, fiind indragostita de un tinar, a desenatpe un zid umbra
lui, redindu-1 parca dormind, dupa care tatal ei, care lucra cu lut, incintat

de asemanarea extraordinara a trasaturilor, i-a sculptat chipul, umplind

23. Pentru prima oara e pomenit Cuvintul, desigur in sensul ioaneic. In 1, 14;

I In. 1, 3. Se $tie ca in privinta Logosului, sfintul Iustin 1-a depajit pe Atenagora.
24. Herodot: Istorii, II, 53, traducere romaneasca, F. Vant $tef. vol. I, Bucuresti,

1961, p. 157.

25. Sauros ?i Craton nu sint cunoscuti decit de Atenagora: T. Otto: Corpus apol.,

p. 76. A se vedea si G. Bardy op. cit, p. 107—108, nota 3.

26. Despre Cleante ca inventator al schitei (linearis pictura, Geographia, vol. II,

Bucuresti, 1975, p. 314), vorbea inca Pliniu (1st. nat. 35, 3) si Strabon (Geografia VIII,
3, 12)la Bieringer, op. cit., p. 51 nota 3.
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contururile cu lut. Modelul se pastreaza si azi in Corint. Dupa ei, Dedal,

Teodor si Smilis au descoperit sculptura si plastica. Data de cind se picteaza

chipuri si de cind se confec^ioneaza idoli e atit de recenta incit as putea

spune numele fiecarui artist care le-a confectionat. Idolul zei^ei Diana,

Artemida din Efes si acela al Atenei (mai curind Atela, caci asa-i spuneau

cei mai initiati, ma gindesc la vechea statuie cioplita dintr-un lemn de

maslin), ca si cea a Atenei care sade, au fost executate de Endoios, un ucenic

al lui Dedal. Statuia lui Apollo Pyticul e opera scluptorilor Teodor si Tele-

kles. Cea a lui Apollo din insula Delos si a Artemidei din Efes sint opera lui

Tektaios si a lui Angelion. Hera din Samos si cea din Argos sint confec^io-

nate de mina lui Smilis. Ceilalti idoli au fost lucrati de Fidias. Afrodita din

Cnidos e opera lui Praxitel, Asclepios din Epidaur a fost executat de Fidias 2 7
.

Cu alte cuvinte, nu exista nici un idol care sa nu fi fost confectionat

de mina omului, caci daca ar fi fost ei zei cu adevarat, atunci de ce n-au

existat ei de la inceput ? De ce sint mult mai recenti decit cei care i-au

confectionat ? Si apoi, ca sa existe, ce lipsa ar fi avut ei de mina omului si

de maiestria lui ? Ei sint, asadar, din lut ori din piatra, in orice caz din

materie, o plasmuire inutila.

XXXI.
Ni se mai aduce pe nedrept invinuirea ca am organiza ospete criminale

si orgiastice, si aceasta humai ca sa se creeze un motivde a putea fi osindit.i

pentru credin^a noastra. Ei fac acest lucru pentru ca isi inchipuie ca, pe de-o

parte, terorizindu-ne, ne vor dezobisnui de felul nostru de a crede si de a

trai, iar pe de alta parte, ca in urma acestor invinuiri monstruoase, imparatii

vor fi neindupleca^i si fara mila faja de noi. Se vede ca n-au ce lucra,

impuind mintile unor oameni care stiu ca lupta continua a rauta^ii impotri-

va virtu^ii e o obisnuinta foarte veche, neinventata de veacul nostru. Stim

doar ca si Pitagora a murit ars de viu impreuna cu 300 de ucenici ai sai
28

.

Heraclit si Democrit au fost si ei izgoniti, unul din Efes, celalaltdin Abdera,

dupa ce fusesera osinditi ca nebuni, iar despre atenieni se stie ca au condam-

nat si ei pe Socrate la moarte29
. Dar intrucit nici unul din acesti filozofi

27. Despre Dedal si Smilis, vorbeste cu admiratie Pausanias in ,,Calatoria" sa,

cartea a Il-a (Bucuresti 1974, p. 144). Tot asa despre Fidias si Praxiteles. Dar e firesc

lucru ca nici informatiile lui Atenagora sa nu fie toate corecte. Statuia lui Asclepios din

Epidaur nu provine de la Fidias, ci de la un ucenic al sau, Trasimede (Pausanias: Cdlatorie

in Grecia, II, 27, 2).

28. Despre moartea lui Pitagora, a se vedea Diogene Laertius: Despre vie tile si

doctrinele filozofilor, trad. C. I. Balmus, Bucuresti, 1963.
29. Despre Heraclit, model al dreptului care sufera, aminteste si sfintul Iustin,

Apol. I 8, 1. Despre Democrit ,,contemplativul", stie si Origen: Contra Cels., II, 41 si
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n-au pierdut nimic din vrednicia lor, cu toate ca. concepjiilelor erau diferite

de cele ale mul^imii, desigur ca nici blasfemia fara seaman a citorva insi de

astazi nu intuneca nici ea dreptatea vietii noastre, pentru ca noi avem o

buna marturie inaintea lui Dumnezeu30
. Cu toaie acestea am sa raspund

si acestor nerusinate invinuiri.

Am credin^a ca si din cele spuse pina. acun am adus suficienta aparare

crezului nostru. Dar intrucit prin in^elepciune si prin stiin^a Majesta^ile

Voastre intrece^i pe to$i oamenii, stip prea bine ca, prin via^a pe care o

ducem, noi sintem intotdeauna cu gindul la Dumnezeu, incit fiecare din

noi vrem sa ne infa^isam inaintea Lui fara vina si fara osinda; de aceea,

in calitate de oameni, in stat, noi nici cu gindul nu ajungem sa gresim31 .

Intr-adevar, daca am crede ca ne ducem via^a numai aici pe pamint, poate

ca ar fi posibil sa fim banuiji ca sintem robii carnii si singelui si ca

pacatuim lasindu-ne birui^i de pofta de cistig si de placeri. Dar, intii de

toate, noi avem convingerea ca Dumnezeu este eel care supravegheaza

gindurile noastre, ziua si noaptea, El care e numai lumina32 , care vede tot

ce e in inima noastra33 , si intmcit credem, in sfir^it, ca dupa ce vom pleca

din via^a aceasta, vom trai o alta via^a, mai fericita decit cea de aici, una

cereasca si nepaminteasca (daca. avem, binein^eles sufletele indreptate spre

Dumnezeu si cu Dumnezeu si daca ne vom ridica deasupra patimilor si nu

vom ramine numai trupuri, ci vom avea in noiun fel de duh ceresc34 , pentru

ca altfel vom cadea intr-o via^a mai rea decit cea omeneasca, vrednica de

toata pedeapsa focului) pentru ca Dumnezeu nu ne-a facut numai ca pe

niste oi sau ca pe niste vite, ca sa pierim si sa. disparem apoi fara urma 35
.

Din toate cele spuse pina aici se poate vedea ca voia noastra nu sta

inclinata numai spre rau si nici nu avem de gind sa ne predam de buna voie

in mina Marelui Judecator ca sa fim osindi^i,ci tindem spre ceva mai bun.

XXXII.

E drept ca nu trebuie sa ne miram delpc ca oamenii pun pe seama

noastra ce au pus pe seama zeilor, exprimind in misterele lor tocmai aceasta

al\ii. Dar $i mai cunoscut a fost cazul lui Socrate: Iustin, Apol. I, 46, 3 ?i mai multe

acte martirice.

30. Cf. II Tim. 4, 7-8.
31. Minucius Felix: Octavius, 35, 6: „Vos scelera admissa punitis; apud nos et

cogitare peccare est", idee pe care o repeta mul^i apologe^i pina. la Lactaivfiu, in sec. IV.

32. Cf. I In. 1,5.

33. Ps. 7, 10;Ier., 17, 10; Rom. 8, 27; I Cor., 9, 5.

34. c£>c ovpdviov iwevna dovada ca. autorul avea inclinari autentice spre viati

duhovniceasca, I. Cor. 2, 14 etc.

35. Vezi si Iustin, Apol. I, 43, 8.
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viafa plina de patimi, a zeilor. Daca acesti oameni ar vrea sa infiereze

ca inspaimintatoare toate aceste aventuri desfrinate sj neru^inate ale zeilor,

atunci ar trebui ori sa refuze cu disprej de a-1 mai cinsti pe Zeus, care a

zamislit copii nu numai cu mama lui,Rea si cu fiica lui, Kore, el care si-a

luat de so|ie si pe propria lui sora, ori, daca nu, atunci sa-§i arate toata

scirba fa^a de Orfeu, poetul acestor istorisiri, care a facut din Zeus un

nelegiuit si un desfrinat, mai mare chiar decit Thieste,despre care legenda

spune ca, vrind sa ajunga rege si sa se razbune, s-a impreunat cu insasj

fiica lui.

Cit despre crestini, noi sintem atit de departe chiar de nepasarea

morala, incit pina si privirea cu gind pacatos a cuiva o socotim pacat, cum

spune Scriptura: ,,oricine se uita la o femeie poftind-o, acda a sj savirsit

adulter cu ea in inima lui"
36

. Asa, incit, de ce n-am crede ca exista oameni

care vor fi judecap chiar si dupa cele mai neinsemnate ginduri, oameni

curaji carora nu le e slobod nici sa priveasca altceva decit lucrurilepe care

le-a lasat Dumnezeu sa fie privite (si care sint o lumina pentru noi) isi care

socot drept adulter pina si privirea lacoma, intrucit ochii sint lasa^i omului

pentru cu totul alt scop ? V-am asigurat, domnibr, la inceputul cuvintului

meu, ca in inva^atura noastra nu-i vorba de orinduidi omenesti,de prevede-

rile carora un om certat cu legea ar putea scapa, ci noi avem o astfel de lege

si o astfel de rinduiala, incit drept masura a morahta^iie sa avem aceea§i

iubire pentru aproapele nostra ca pentru noi insine37 . Asa se face ca, dupa

virsta, fiecare din noi consideram pe unii fii §i fiice, iar pe aifii, fra^i $i

surori, pe cei mai in virsta cinstindu-i ca pe ta^ii si pe mamele noastre. §i

pnem mult ca trupurile celor pe care-i socotim fra$i si surori cu noi, sau

carora le dam alte titluride rudenie, sa ramina curate sinepingarite, pentru

ca in inva^atura noastra se spune ca oricine da uneia din aceste rude mai

mult decit o singura imbrapsare, insemneaza ca acela face acest lucru

dintr-o oarecare patima, a§a incit la noi nu numai a saruta pe cineva, ci s^

chiar felul cum il salu^i trebuie sa fie in asa fel, incit nid cu vreun gind

necurat sa nu primejduim imparta^irea noastra din via$a de veci
38

.

XXXIII.

De dragul nadejdii in via^a ve?nica, noi sintem in stare sa dispre^uim

nu numai bunurile viefii pamintesti, ci chiar si unele placed ingaduite ale

sufletului, incit si cu femeia cu care ne-am insopt in casatorie, potrivit

36. Mt. 5,28.
37. In sensul idcii din Mt. 7,12.
38. Pasajul spune mult in legatura cu puritatea morala a relafiilor dintre crejtini.

Termenul irpoaKUV7]fia n-are aici sens de „inchinare", ci de ,4nclinare", salutare. A se

vedea D. Cantemir: Loca obscura, trad. T. Bodogae, in B.O.R. 7-8/1971.
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rinduielilor casatoriei, noi nu ne ingaduim alte raporturi decit cele legate

de gindul de a naste copii39 . Asa cum agricultorul asteapta cu rabdare

recoltarea semintei aruncate in pamint, fara sa se grabeasca. sa mai semene

din nou40 , asa este si viata de familie cu so^iile noastre. Po{i gasi la noi

mulp barbap si femei, care, de dragul nadejdii ca pentru o astfel de jertfa

mai mare vor ajunge sa fie cu Dumnezeu, au imbatrinit fara sa se

casatoreasca. Daca starea de feciorie si de necasatorie4 ' ne apropie de

Dumnezeu, in timp ce chiar si un singur gind sau macar pofta dupa o placere

oarecare ne departeaza de El, atunci e usor de in^eles de ce nu savirsim

astfel de fapte, la care nici macar sa. ne gindim nu vrem, caci, in definitiv,

viata noastra crestina se intemeiaza nu atit pe grija de a cuvinta frumos,

cit mai ales pe puterea de convingere a faptelor bune42 . Aceasta insemneaza

ori ca raminem singuri, asa cum ne-am nascut, ori ca ne marginim numai

la o singura casatorie, pentru ca pe cea de a doua o socotim un adevarat

adulter
43

, dupa cum zice Scriptura: ,,Oricine va lasa pe femeia sa si se va

insura cu alta, savirseste adulter" 44
. Dar in acelasi timp Scriptura nici nu

ne ingaduie sa ne despar^im de femeia pe caream luat-o ca fecioara, nici

nu ne lasa sa ne luam o a doua so^ie, chiar daca cea dintii ar fi decedat,

caci unul ca acela comite un adulter deghizat, intrucit lainceput Dumnezeu
a creat numai un singur barbat si o singura femeie, desfiin^ind oarecum

comunitatea bazata numai pe rela^ii trupesti, spre a asigura parca in primul

rind relajiile spirituale ale rasei umane 4s
.

XXXIV.
Dar parca vad ca, in ciuda tuturor celor afirmate, aud zicala care mi se

arunca in fa^a: „Femeia stricata ajunge sa faca morala celei cinstite"
46

.

Caci cei ce pun la cale tirgul prostitu^iei, organizind pentru tineri, spre

msinea legii, cuiburi de tot felul de placeri rusinoase47 , care nu cru^a

nici pe barbap (cu alte cuvinte, barba^ii dedindu-se la acte oribile_ asupra

39. Iustin, ylpo/. /, 29, l;Minucius Felix, Oct., 31,5.
40. Clement Alexandrinul: Pedag., II, 10 (trad. rom. N. §tefanescu), Bucure$ti

1939, p. 230.

41. Iustin, Apol. I, 15: mul^i barba^i ?i femei indragind inca din copilarie inva^a-
tura lui Hristos, au ramas cura|;i pina la 60—70 de ani.

42. Crestinism al faptei, iar nu al vorbelor: OV yap ueXern \6rviov aW'eirt&e&ei
Kai otoaoKaAba epycov ra fipeTepa lata ce Irumos program etic aveau crejtinu atunci.

43. Cum precizau ji Minucius Felix (Oct. 35, 6) ?i Tertullian (Apol. 46, 11), ceea
ce insemneaza montanism. Biserica nu putea cere atit de mult.

44. Mt. 14.9;Mc. 10. 11.

45. Text corupt, sensul rotunjit de noi.

46. Text neintilnit in aha parte.

47. Pe buna dreptate, apologe^ii n-au indraznit sa atace toata turpitudinea moravu-
rilorpagine (Bardy,o£>. cit., p. 163,nota 3).
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altor barbati)48 si care injosesc cu totul trupuri atit de venerabilc si de

frumoase, necinstind in acelasi timp si minunata faptura a lui Dumne-

zeu — caci frumusetea n-a venit singura pe pamint, ci a fost adusa de

puterea si de voia lui Dumnezeu — de aceea oamenii acestia pun in seama

noastra tocmai ceea ce stiu ca au ei pe constiinta, adica ispravile urite ale

zeilor lor, de care sint mindri. Ne acuza pe noi de crime, cine ?

Tocmai niste desfrinati si pederasti ca ei. Pentru ce?Pentru ca unii din noi

traim in feciorie, iar altii nu vrem decit o singura casatorie. Sa ne acuze

niste oameni care traiesc ca pestii care inghit pe cine le cade la indemina,

hranindu-se astfel unul din altul cu carnea de om, eel mai tare, din eel mai

slab, si aceasta intr-o vreme cind, in ciuda legilor aspre dar drepte asezate de

voi si de stramosii vostri, se aplica forta impotriva crestinilor tocmai prin

calcarea acestor legi ! Atunci nu-i nici o mirare ca nici guvernatorii trimisi de

Voi prin provincii nu mai pot pune capat proceselor stirnite impotriva

multimilor care nu pot avea nici atita libertate incit, daca-i loveste cineva, sa

se lase loviti sau sa raspunda lacalomniicu rugaciuni, pentru ca noi credem

ca nu-i destul numai sa fii drept si sa tratezi pe fiecare m mod egal, ci ni se

cere sa fim buni chiar si cu cei ce ne fac rau 49
.

XXXV.

In astfel de imprejurari, ce om cu mintea intreaga ar putea crede ca noi

sintem ucigasi ? Caci nu-i cu putinta sa te hranesti cu came de om, daca

n-ai ucis inainte pe cineva. Ori, daca mint in primul caz, atunci mint si in

eel de al doilea. Fireste, daca intrebi pe careva de s-a convins cu ochii sai

despre ceea ce vorbeste, nimeni nu va fi atit de nerusinat sa confirme ca a

vazut asa ceva. Si totusi, cu noi in casa traiesc destui sclavi, la unii mai

mul^i, la altii mai putini, de care nu ne putem nicicum ascunde. Ei bine, din

to^i acesti sclavi, pina acum nu s-a gasit nici unul care sa ne fi invinuit, nici

macar'in chip mincinos, ca am fi comis astfel de nelegiuiri. Si apoi, dintre

toti crestinii acestia, care se stie canicinu suporta sa vada ucideri omenesti,

nici macar daca ar fi ele cerute de lege, oare care va fi acela care ne-ar putea

relata cum ucidem noi pe om si cum consumam noi carne de om ? Cine

dintre ceilalti oameni nu-i dornic sa vada lupte de gladiatori si de animale in

circ, mai ales atunci cind acestea sint organizate de Voi ? Pentru noi, crestinii

insa e aproape acelasi lucru sa vedem un om ucis sau sa-1 ucidem; de aceea in

toate chipurile noi ne ferim de astfel de spectacole. Si atunci, cum am putea

fi noi in stare sa ucidem, daca nu ne place nici sa primim o astfel de fara-

48. Rom. 1,27.
49. Lc. 6,29.
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delege strigatoare la cer ? Cum am putea noi savirsi astfel de ucideri, cind si

pe femeile care le ajuta pe mame sa avorteze le numim ucigaseso si spunem

ca pentru aceasta colaborare a lor vor avea sa dea socoteala inaintea lui

Dumnezeu ? Pina si de fatul din pintecele mamei, de care inca nu sintem

siguri ca e intr-adevar o fiinta vie, spunem ca Dumnezeu ii poarta de grija;

dar sa mai si ucidem pe cineva care e inaintat in virsta ?! Dupa cum nimeni

din noi nu arunca un copil abia venit pe lume — caci cine face asa ceva e cu

adevarat un infanticid — cu atit mai pu|in nu s-a auzitca cineva din crestini

sa omoare vreun crestin dupa ce a ajuns sa creasca, caci noi, crestinii,

sintem in toate si pretutindeni egali cu noi insine, ascultind de rapune si

nefor^ind-o.

XXXVI.
As vrea sa cunosc si eu pe cineva care, desi creand in inviere, s-ar da pe

sine insusi mormint trupurilor destinate sa invieze. Sa crezi in invierea

trupurilor si totusi sa maninci din ele ca si cum ele n-ar mai invia, ar fitot

atit de nein^eles ca si cum ai crede ca, pe de-o parte, pamintul ne va da afara

trupurile care s-au odihnit in el, iar pe de alta, ca chiar daca nu le-ar cere,

trupurile n-ar putea invia. Dar noi nu sintem nici ucigasi, nici mincatori de

oameni. Dimpotriva, e lucru firesc sa spunem ca oamenii care cred ca n-au

sa dea nici o socoteala despre via^a de aici si care spun ca nu exista mviere,

ci ca si sufletul piere odata cu trupul, nimicindu-se de tot, numai astfel de

oameni nu se dau inapoi de la nici onelegiuire. Noi, care sintem convinsi ca

in fa{a lui Dumnezeu nimic nu va ramine necercetat si ca trupul care a servit

poftelor nebunesti si fara de friu ale sufletului va fi judecat si el impreuna

cu sufletul, pentru acestia nu exista nici un temei spre a justifica pacatul,

nici macar unul cit de mic. Unora s-ar putea sa le para mare prostie sa crezi

ca, odata descompus si cazut in putrejune, nimicit de jos pina sus, trupul

s-ar mai putea reconstitui. Pentru o astfel de parere s-ar putea sa fim taxaji

nu ca rai — caci prin aceasta n-am aduce nimanui nici o jignire —dar oame-

nilor care n-au credinta noi le-am aparea poate naivi 5
'

.

Sa se stie insa ca nu sintem singurii care spun ca trupurile vor invia

odata. Asa ceva si filozofii sus^in, desi nu gasesc acum necesar sa insist

asupra lor, ca sa nu se para ca aduc argumente straine fa^a de cele de care

am amintit, vorbind despre lucruri spirituale si sensibile si despre compozitia

50. De$i avortul era oprit de lege, practica aceasta calca legea. Literatura timpului
e plina de proteste zadarnice, neputincioase in a indrepta decaden^a. Bardy, op. cit.,

p. 166—167, note.

51. Teofil, Catre Autolic, 3, 7; Minucius Felix, Octavius, 34, 6 §i Tertullian, De
ress. carnis, 1, citeaza $i ei pe Pitagora si Platon, in sprijinul acestei pareri.
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lor, aratind ca cele spirituale sint superioare celor sensibile. Dupa parerea ltd

Pitagora si a lui Platon, cu toata descompunerea trupurilor, nimic nu ne-ar

impiedica sa. credem ca trupurile omenesti s-ar putea compune din nou in

dementele din care fusesera formate la inceput. Dar cuvintul despre

inviere
52

sa-1 lasam pentru altadata.

XXXVII.
Cit despre Voi, oameni cu totul deosebiti atit prin fire, cit si prin

educate, injelepri, binevoitori si vrednici de domnia ce Vi s-a incredinfat,

Va rugam sa Va aplecari cu in^elegere fa{a Voastra de suverani spre mine,

eel care am infirmat acuzele aduse impotriva noastra si am dovedit ca, fiind

adinc cinstitori de Dumnezeu, noi crestinii,sintem oameni mode^ti sicura^i

sufleteste. §i atunci, spune^i Voi insiva, ce al^i supusi merita mai mult sa

fie asculta^i decit noi, care inal^am rugaciuni pentru stapinirea Voastra 53
,

pentru ca din tata in fiu sa Va faca partasi, pe buna dreptate, de puterea

conducerii* si ca aceasta putere sa creasca si sa se intinda tot mai mult

asupra cit mai multora ? Caci ar fi si in avantajul Vostru daca sinoi,cre^ti-

nii, am petrece via^a senina §i pasnica si daca si noi am ajunge sa

ne implinim liber indatoririle noastre

.

B

DESPRE INVIEREA MORTILOR

IX.

Cu toate ca despre problema de care ne ocupam s-ar mai putea spune

multe lucruri utile, totu^i deocamdata nu mai ^in seama de acei vrajmasi

carecauta scapare in ceea ce e facut de om si, in general, la oameni, oricit

de rnari arti§ti ar fi ei, si care spun ca operele, odata avariate, fie ca au fost

macinate de dintele vremii, fie in alt chip ruinate, nu mai pot fi nicicum

refacute. Oamenii acestia ar vrea sa spuna ca, asa cum nici olarul, nici un alt

mester nu ar putea reface la loc asa cum a fost inainte un obiect care s-a

stricat, tot a§a nici Dumnezeu nu ar vrea ?i, chiar daca ar vrea,nu ar putea sa

reinvie pe omul odata asezat in groapa si, mai pupn, pe eel intrat in des-

compunere. Ei nu-si dau seama ca, prin aceasta, aduc cea mai mare hula lui

52. Aici e dovada ca Solia a fost scrisa inainte.

53. Rugaciunile pentru conducatorii statului sint recunoscute in multe scrieri

neotestamentare: Rom. 13, 1; I Tim. 2, 1—2; Tit 3, 1, dar §i in scrierile apologe^ilor:

Iustin, Apol. I, 17, 3. Tertullian, Ad. Scap., 2 etc. Atenagora nu putea fi de alta parere,

mai ales ca el cunostea si a folosit adeseori scrierile sfintului Iustin.
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Dumnezeu, atunci cind pun alaturi for{e si existence total deosebite una de

alta, sau si mai mult, firi cu totul diferite, care acfioneaza una prin sine, iar

cealalta doar prin lucrari, care se marginesc numai la cadrul natural. A intra

mai adinc in aceasta problema ar insemna sa ne impotmolim, intrucit nu

ne-am alege decit cu ceva superficial si absurd. Cu mult mai apropiat de

adevar ar fi sa spunem ca „cele ce nu sint cu putin^a la oameni sint cu

putin^a la Dumnezeu" 54
. Or, daca ra^iunea ne spune ca cele afirmate prin

acest cuvint sj prin tot ce s-a cercetat pina acum sus^in posibilitatea invierii

atunci e limpede ca lumina soarelui ca invierea nu e deloc un lucru cu

neputinja, caci desigur ea nu e in nici un chip potrivnica voii lui Dumnezeu.

XIII.

Punindu-ne aceeasi incredere in viitor, pe cit am facut-o in trecut,

si luind in considerare firea noastra proprie, noi, oamenii, indragim pe

de-o parte aceasta fragila si trecatoare existen^a, pe care o numim „cea de

azi", dar pe de alta parte, ne punem cu toata puterea nadejdea si intr-o

viaja vesnicass . O viaja pe care nu ne-o plasmuim in chip vanitor,

bazindu-ne doar pe simple visuri, pe care sa le hranim cu speranfe insela-

toare, ci in care ne incredem cu toata taria prin eel mai sigur garant 56 , care

este Dumnezeu; caci potrivit sfatului Sau, aturtci cind 1-a adus pe om la

via^a, Creatorul i-a dat suflet nemuritor si un trup sensibil, dindu-i rariune

si insuflindu-i o lege, prin care ar vrea sa apere si sa pastreze toate darurile

de care 1-a invrednicit si care sa-i asigure o via^a rarionala si o existenfa

constienta. $i stim foarte bine ca Dumnezeu n-ar fi creat o astfel de fiin$a

si n-ar fi prevazut-o cu toate condijiile de supravie^uire, daca El n-ar fidorit

continuarea acestei existence. Creatorul lumii intregi cu acea destinarie a

creat pe om, ca el sa se bucure de o existen$a rarionala, incit, privind

intr-una la marirea dumnezeiasca si la in^elepciunea Lui cea mai presus de

toate, sa supravie^uiasca desfatindu-se incontinuu de darul creariei, dupa
sfatul Celui ce 1-a zidit §i potrivit cu firea pe care a primit-o. Scopul crearii

omului confirma deci dainuirea lui pentru vesnicie, iar in aceasta dainuire

e implicata si invierea, fara de care omul n-ar putea supravie^ui.

54. Mt. 19,26;Lc. 18,27.
55. Atenagora stie ca are in fa{a sa doua categorii de oameni: pe cei necredinciosi

(ul airiOTOl) si pe cei indoielnici (oi ail{plfi&k\0VTe<; )cap. 1—2. De aceea scrisul lui e cald,

personal, convingator, cum sta bine unui ginditor.

56. Garantul sau chezasul eel mai neinselator &ir\aveOTaT0<; Zx&ftiXK nu poate fi

decit Dumnezeu, in sensul expresiei de la Evrei 7,2.
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Cind ne gindim la crearea omului, implicit ne gindim ca trebuia sa §i

existe un singur scop, atit pentru sufletul cit sj pentru trupul lui
s7

. Pre^uirea

deopotriva a sufletului si a trupului postuleaza in mod obligatoriu sj invierea

trupurilor moarte §i descompuse, fara de care o noua impreunare fireasca

a celor doua componente (suflet §i trup) nu s-ar putea concepe. Daca

oamenii au primit minte si ra^iune ca sa faca deosebire din punct de vedere

duhovnicesc intre diferite lucruri, nu numai in ce priveste substanfa lor, ci

fi sa cunoasca bunatatea, in^elepciunea ?i dreptatea Celui ce a daruit

toate acestea, atunci, deodata cu valabilitatea netrecatoare a obiectivelor

finale ale acestei activitaji spirituale, e necesara §i continuarea neschimbata

a activita^ii ce li s-a incredin^at. Daca a§a ceva n-ar fi cu putinja, atunci

natura n-ar fi primit o astfel de capacitate sj ea n-ar mai supravie^ui in cei

carora a fost data. Cel care a primit minte ji rajiune este omul, nu numai

sufletul singurl Datorita acestui fapt, omul trebuie sa dainuiasca etern sub

forma ambelor elemente, fapt care ar fi de neconceput fara inviere. Caci

daca n-ar exista inviere, atunci nici omul ca atare nu ar putea dainui. Daca
omul n-ar putea supraviejui, totul ar fi zadarnic : in zadar i s-ar fi insojit

sufletului nevoi §i pasiuni trupesti, cu tot avintul lor; in zadar ar fi impiedi-

cat trupul de mustrarea §i de friul sufletului5 8
, spre atingerea {elului final

al inclinarilor sj dorin^elor, zadarnica activitatea rajiunii, zadarnica func^io-

narea min^ii, zadarnica in^elepciunea, dreptatea, practicarea oricarei virtup,

promulgarea §i controlarea oricarei legi, cu un cuvint, zadarnic ar fi tot ce

poate fi mare{ §i frumos in viaja oamenilor §i pentru oameni.

Ba, ceea ce ar fi sj mai grav, insasl crearea omului §i inzestrarea lui cu

toate darurile s-ar dovedi fara de nici un rost. Insa fiindca nici toate aceste

lucrari ale lui Dumnezeu §i nici toate aceste daruri, care provin de la El,

nu ,pot fi socotite zadarnice $i fara rost, atunci in chip necesar trebuie

legata de dainuirea vesnica a sufletului si prelungirea viepi trupesti, precum

si corolarul ei firesc, invierea.

57. E impresionanta aceasta convingere demna a crejtinilor din timpul persecu-

^iilor. Minucius Felix comenteaza simplu $i totu$i maref: „Lini$titi, mode^ti ?i fara
griji, prin damicia Dumnezeului nostru, ne intarim nadejdea in fericire $i in viafa
viitoare, crezind mereu in prezen^a $i mare^ia Lui. Rena$tem $i traim de pe acum o viaja

fericita cind privim in viitor" (Octavius, cap. 38, trad, rom.de P. Papadopol, Rm. Vilcea,

1936, p. 69).

58. Imaginea friului poate fi imprumutata de la Platon (Timaios), dar e frecventa

la sfin^ii Vasile ( ep. 150) ?i loan Hrisostom ( omil. 30) ?i la al-fii.
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I Timotei 2, 1—2, S, XXXVII
II Timotei 4, 7—8, S, XXXI
Tit 3, 1, S, XXXVII
I loan 1, 3, S, XVII
I loan 1, 5, S, XXXII

INDICE REAL $1 ONOMASTIC

Abdera, oras in Tracia, S, XXXI
Adraste, rege in Argos, S, I

adulter, S, XXX
Afrodita, zeita, S, XVII
Agamemnon, rege, S, I

Agraulos, fiul lui Cecrops, S, I

«gricultor, S, XXX
Angelion, sculptor, S, XVII
Apollo, zeul artelor, S, XVII
Argos, ceitate si (inut, S, XVII
armeni, S, I

arte plastice, S, XVII
Artemis (Diana), S, XVII
Asclepios, zeul medicinei, S, XVII
ateism, acuza adusa crestinilor, S, III—IV
ateniend, S, I ; S, XXXI
avort, S, III ; I, XV
bine moral, S, HI ; I, XV
cabiri, zeitati trace, S, IV
calomnii (la adresa crestinilor), S, I ; S,

II; S, HI; S, XVII; S, XXXII; S,

XXXIV—XXXV
casatoria crestina, S, XXXII
Cleante, pictor, S, XXVII
Cnidos, oras, S, XXVII
Commodus, imparat, S, I

Core, fiica lui Zeus, S, XXXII
Corint, oras, S, XVII

Cratos, artist plastic, S, XVII
crestin (nume de), S, I—II

crestini, fratietatea dintre ei, S, XXXII
Dedal, arhitect, S, XVII
Delos, insula, S, XVII
Democrit, filozof, S, XXXI
Diagora «ateul», S, IV; S, XXXI
divort, S, XXXIII
dorinia de a supravietui, I, XV
Dumnezeu (insusiri), S, IV ; I, IX
Efes, oras, S, XVII
egalitate de tratament, S, II—III ; S,

XXXIV
Elena, sotia lui Menelau, S, I

Eleusis, orasul «misterelor», S, IV
Endoios, sculptor, S, XVII
Epidaur, oras in Argos, S, XVII
Erehteion, templu, S, I

fecioria la crestini, S, XXXIII
Fidias, sculptor, S, XVII
filozofi, filozofie, S, I—II ; S, XVIII ; S,

XXXI ; S, XXXVI—XXXVII
gladiatori, S, XXXV
Hector, erou troian, S, I

Hera, protectoarea casniciei, S, XVII
Heracle, erou, S, IV
Herodot, istoric, S, XVII
Hesiod, poet, S, XVII



388 APOLOGEJI DE LIMBA GREACA

Homer, poet epic, S, XVII
homosexualitate, S, XXXIV
idoli, originea lor, S, IV, XVII ; S, XXXII
incest, acuza adusa crestinilor, S, III

invierea mortilor, S, XXXVI, VI; 1, IX,

XIII, XV
lege crestina, S, I ; S, XXXII ; S, XXXIII
lege dumnezeiasca, S, III

lege a iirii (la animale), S, III

lege omeneasca, S, I ; S, XXXII—XXXIV
loialitatea crestinilor, S, III

Marcu Aureliu, imparat, S, I

materia, insusirile ei, S, I ; I, IX
moralitatea crestinilor, S, XXXII—XXXIII
Oedip, rege in Teba, S, III

Olarul si munca lui, I, IX
omucidere, S, XXXV
omul are un fel de «duh ceresc», S, XXXI

j

2, XV
Orfeu, cintaretul, S, IV j S, XXXII
ospete thiestice, S, III

pace (climat de), S, I

Pandora, prima femeie creata de zei,

aducatoare a nenorocirilor in lume, S I

Pandrosos, fiica a lui Cecrops, regele
Atenei, S, XVII

Pitagora, filozof, S, XXXI; S, XXXVI
Platon, filozof, S, XXXVI
Poseidon, zeul marii, S, I

Praxitel, sculptor, S, XVII
pestii, care devoreaza tot ce le cade in

cale, S, XXXIV

prigonirea crestinilor, S, II j S, IV ; S,

XXXIV
prostitutie, S, XXXIV
providenta divinii, S, XXXV; 1, XUI
raul moral, S, III

Rea, mama lui Zeus, S, XXXII
Samos, insula, S, XVII
sarmati, popor, S, 1

Saurios, artist, S, XVII
sclavi, S, XXXV
Scriptura, S, XXXII

;
S, XXXIII

Sfatul lui Dumnezeu, I, XIII

Sroilis, sculptor, S, XVII
Socrate, filozof, S, XXXI
spartani, S, I

statul roman, S, XXXI
suflet, S, XXXV; 1, XIII
Tectaios, sculptor, S, XVII
Telecles, artist, S, XVII
Teodor, sculptor, S, XVII
Thieste, rege in Argos, care minca din
carnea fiilor lui, S, III; S, XXXII j S,

XXXV
Tindar, tatal Elenei, S, I

Troia (Ilion), S, I

trupul omenesc, S, XXXI—XXXII j S.

XXXVI ; I, XIII
viata, S, XXXI; S, XXXII; I, XIII
virtutea, S, III

zeii, nasterea si moralitatea lor, S, 1 ; S,

III; S, XVII; S, XXXII; S, XXXIV
zeitati diferite, S, I

Zeus, fatal zeilor, S, I ; S, XXXII
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